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

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

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

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

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

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

A — TERTIAIR EN PLEISTOCEEN

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

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

Holoceen

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

van

Kales

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

-LEGENDE Uitbreiding vandemarienefacies

van

van Kales
E3 ExtensiondufadesmarindedeAssise
I'feisedeCalais

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

Costkerbe o
•\

\1/

lampemisse

I/

j Co o

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

D uinland

scha p

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

«Opper.vlakteveen»

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

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

IS K S S f M ?

V
P

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

4 BENNEMA,J. [1],p.139.
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Achter de duinen, waar gedurende de gehele groei van het veen mesotrooph kwel- en afvoerwater werd toegevoerd, zal carexveen gevormd zijn.
Langs de pleistocene rand is voornamelijk bosveen gegroeid, dat echter
lokaal kan overdekt zijn met mesotrooph carexveen of zelfs bij het ontbrekeh
van kwelwater met sphagnumveen (Houtem nabij de Franse grens).
De hoogste delen van de atlantische waddenplaten en van het later met
polderafzettingen bedekte pleistoceen werden niet of nauwelijks overdekt met
veen. In en nabij de dalen van de IJzer en de kleinere beken groeide het veen
vrij hoog tegen de flanken van de valleien op, wegens de grote vochtigheid
welke hier ten gevolge van grote watertoevoer heerste.
In het onderzochte gebied werd, in tegenstelling tot het Hollandse veenlandschap, geen veen gevonden tussen de verschillende duinstroken van het
Oude Duinlandschap. In het aangrenzende gebied in Frankrijk wordt echter•
het voorkomen van een veenachtige laag op enkele km voor de binnenduinen
van Ghyvelde gemeld 1 .
Het oppervlak van het veen was op het einde van de veengroei ongetwijfeld niet horizontaal. De ombrogene sphagnumvenen reikten het hoogst : ze
werden vrij veelvuldig doorsneden door lager liggende stroken carexveen
en bosveen langs de waterlopen, komende van het pleistocene achterland.
Langs de binnenduinen en het pleistoceen was het veenoppervlak ook lager gelegen. In verhouding zeer hoog moet het sphagnumveen geweest zijn, dat de
atlantische waddensedimenten van «De Moeren» bedekte; dit veen werd
bij de latere transgressie niet of nauwelijks meer overstroomd.
III. B o v e n H o l o c e e n
Het Boven Holoceen in de polderstreek komt overeen met de verschillende phasen van de Duinkerkiaanse transgressie. Drie duidelijke phasen
worden in het Veurne-Ambachtse poldergebied onderscheiden, welke respectievelijk Duinkerke I, II en III transgressie worden genoemd 2 .
a) Duinkerke I-transgressie (IP eeuw voor Chr. -I e eeuw na Chr.)
In de omgeving van Veurne, Wulpen en in de Buitenmoeren komen respectievelijk zandige en kleiige sedimenten voor, gei'ntercaleerd in de bovenste
lagen van het veen. Blijkens hun fauna zijn deze sedimenten van mariene
oorsprong; ze worden beschouwd als sedimenten van de Duinkerke I-transgressie.
Het bestaan van deze transgressie is met zekerheid aangetoond in de
omgeving van Oostende 3 en vooral in het Nederlandse kustgebied. Aan de
hand van archaeologische vondsten werd op Walcheren en in het Westland 4
de periode van de overstromingen gedateerd (II e eeuw voor Chr. tot I e eeuw
na Chr.).
Tengevolge van de overstromingen werden plaatselijk in het veengebied
vloedgeulen geerodeerd. Deze geulen werden later vrijwel geheel opgevuld
iret mariene sedimenten, terwijl soms ook in de nabijheid ervan terrigeen
materiaal werd afgezet op het veen. Ook buiten het gebied dat regelmatig
bij vloed overstroomd werd. is de invloed van de transgressie merkbaar in de
1 DELEPHINE, G. [1].p.15.
2 TAVERNIER, R. [3],pp. 109-115,MOORMANN, F. [1].
3 MOORMANN, F. en AMERYCKX,J. [1],p.40.
4
VLAM, A. [1], pp. 36 e.v. en [2], pp. 525-530; VAN L1ERE, W. [2], pp. 134-135;
BENNEMA, J. en VAN DF.R MEER, K. [11, p. 140.
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veengroei : sphagnum en carex vegetaties werden overgroeid door phragmitesveen. In het Veurne-Ambachtse gebied werden de sedimenten van de Duinkerke I-trangressie, waarschijnlijk tengevolge van een kleine regressie, weer
overdekt met een dunne veenlaag.
b) Duinkerke H-transgressie (IVe-VHIe eeuw na Chr.)
Het Oudland omvat per definitie het gebied waar ten minste het bovenste
gedeelte van de bodems bestaat uit zandige en kleiige sedimenten van de Duinkerke II-trangressie. De overstromingen van deze transgressie en de daarmee
samengaande erosie en sedimentatie zijn dan ook van overwegend belang
geweest voor debodemvorming in dit gebied.
De vrij belangrijke relatieve zeespiegelrijzing welke oorzaak was van
de transgressie had invloed in het gehele kustgebied van de Noordzee; ze
werd tevens gesignaleerd langs de kusten van Picardie, Normandie en Bretagne 1 . Door verschillende auteurs, o. a. BLANCHARD 2 werd aan de hand
van archaeologische vondsten, -afkomstig uit het bovenste deel van het overstroomde veen, het begin van de transgressie vrij nauwkeurig gedateerd (2 e
helft van de IVe eeuw).
De invloed van de zeespiegelrijzing was afhankelijk van de grootte der
getijdeamplituden. Voor het Hollandse veengebied, waar de verschillen tussen
ebbe en vloed gering waren, bleef het grootste gedeelte van de duinengordel
gespaard. Het achterliggend veengebied werd door de overstroming weinig
aangetast. In het Vlaamse kustgebied, waar de getijdeamplituden aanzienlijk
groter waren 3 , werden de duinen op verschillende plaatsen en over een belangrijke breedte geheel opgeruimd. Het gebied achter de duinen, overeenkomend met het huidig poldergebied, werd vrijwel geheel overstroomd, waarbij grote gedeelten van het veenlandschap werden weggeslagen. Plaatselijk
drong de zee via de valleien van beekjes en rivieren vrij diep in het binnenland door (IJzervallei, vallei van de Handzame). Enkele hoog opgegroeide
delen van het veenlandschap werden niet of nauwelijks overstroomd. Dit
waren in het Vlaamse kustgebied de veenplaten overeenkomend met De Moeren, de Gistelmoeren en de Moeren nabij Meetkerke 4 .
De doorbraak door het Oud Duinlandschap nabij het huidige Koksijde
is voor het Veurne-Ambachtse gebied de belangrijkste geweest. Het Oud Duinlandschap werd hier over een breedte van meer dan 10km weggeslagen.
Behalve het grootste gedeelte van het veenlandschap werden ook de niet
met veen bedekte gebieden op de atlantische waddenplaten en de lage gedeelten van het aan het veen grenzend pleistoceen overstroomd. De erosie en de
daarop volgende sedimentatie waren verschillerid volgens de aard van de overstroomde ondergrond.
1. Erosie en sedimentatie in het veengebied (fig. 3).
Nabij het inbraakpunt van Koksijde werd het veen nagenoeg geheel
weggeslagen; elders vormden zich in breedte en diepte varierende kreken,
meestal, dank zij de natuur van het substraat, met steile wanden. Dc loop
1 BRIQUET, A. [1], pp. 10 en 203.
2 BLANCHARD, R. [1], p p . 144-145.
Waarschijnlijk waren de langs de kust voorkomende verschillen in getijdeampiituden tijdens de Duinkerke H-transgressie te vergelijken met de huidige
verschillen. Ue getijde amplituden nemen sterk toe vanaf Hoek van Holland in zuidenjke nchting.
4
MOORMANN, F. en AMERYCKX, J. [1], p . 42.
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Fig. 3.
Schema van het ontstaan van het Oudland (naar R. TAVERNIER, [1])
Croquis schematisant revolution des Polders anciens
(d'apres R. TAVERNIER, [i])
van de zich door terugschrijdende erosie vormeride kreken is in sterke mate
aangepast aan de topographie van het veenoppervlak. De getijdekreken zijn
ten dele ontstaan in de afwateringsstromen van het veengebied. Door verbreding en verdere vertakking van de kreken werd behalve het bosveen en
het carexveen, veelal ook een gedeelte van het sphagnumveen, opgeruimd.
De gemiddelde breedte van de kreken neemt snel af naar het binnenland
toe. Deze afname is, in het bijzonder in de smalle kreken, meestal onregel-
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matig. De kreken hadden een sterk meanderend karakter, zodat vooral in de
buitenbochten het veen werd aangetast. Door de verplaatsing van de meanders
namen de smalle getijdegeulen zeer onregelmatige vormen aan : brede en
smallere gedeelten wisselen snel af. Onregelmatigheid in breedte werd bovendien veroorzaakt door locale verschillen in weerstand van het geerodeerde
veenmateriaal.
Tijdens het op de erosie volgend sedimentatieproces werd in de kreken,
waar de stroomsnelheid groot was, zandig materiaal afgezet. Op de tussen de
kreken gelegen veeneilanden, die alleen bij vloedstand overstroomden, kwam
hoofdzakelijk klei tot bezinking. De dikte van het afgezette kleidek weerspiegelt min of meer het relief van het niet door erosie aangetaste veenoppervlak.
Op plaatsen waar het veen hoog lag werd slechts een dun kleidek afgezet.
Plaatselijk wordt langs de kreken op het ongestaorde veen een dunne
laag zand aangetroffen. Deze dunne zandige laagjes kunnen ook voorkomen
in de vorm van stroken, meestal gelegen in het verlengde van smalle ingesneden kreken. Deze buiten de kreken voorkomende zandige afzettingen worden
« stroombanen » genoemd 1. .
Door de steeds doorgaande opslibbing van het landschap verminderde
de gemiddelde hoeveelheid overstromingswater, terwijl tevens de stroomsnelheden van het bij ebbe terugvloeiende water geringer werd. Hierdoor
kwam geleidelijk kleiiger materiaal tot bezinking op de zandige sedimenten
in de kreken (verlanding). Dit verlandingskleidek bedekt volledig de kleine
kreken overhun gehele lengte.
In de grote kreken is alleen het middengedeelte van de loop volledig
verland. In de ver van zee verwijderde gebieden (bovenloop) komt verlandingsklei alleen langs de randen voor; de kernen van de kreken zijn er geheel
met zandig materiaal opgevuld. In het mondingsgebied bij Koksijde komen
dezeniet met klei bedekte kernen eveneens voor.
Dit contrast in verlanding tussen de grote en de kleine kreken is waarschijnlijk een gevolg van een geringe zeespiegeldaling tijdens het verlandingsproces. Deze daling vond plaats toen de kleine kreken volledig en de grote
reeds gedeeltelijk (langs de randen) met klei opgevuld waren en had voor
gevolg dat in de «bovenloop » van de brede kreken verder geen klei meer
werd afgezet. In de middengedeelten ging de verlanding normaal verder,
terwijl in de laatst opengebleven geulen nabij het mondingsgebied tot het
einde toe zandig materiaal gesedimenteerd werd.
Het verlandingskleidek in de kreken is gewoonlijk aanzienlijk langs de
randen en neemt af naar het centrum toe. Nochtans komt het voor dat in de
buitenbochten van meanderende kreken het kleidek het dunst is aan de buitenranden. Zelfs werden hier vaak zandige sedimenten aangetroffen rustend
op de zware klei van de veeneilanden, hetgeen wijst op een verplaatsing van
de stroomrichting tijdens de opvulling. Verder. vertoont de dikte van het
verlandingskleidek in brede kreken onreeelmatige wisselineen. hetgeen wijst
op een ongelijkmatige opvulling. Meestal liggen de hoge"zandige gedeelten
met een dun verlandingskleidek in de vorm van ribbels of platen. Dergelijke
platen werden vaak aangetroffen nabij de samenvloeiing van een aantal brede
kreken en in het grote inbraakgebied van Koksijde.
Op enkele plaatsen werden in het verlandingskleidek van de brede kreken
1 MOORMANN, F. en AMERYCKX, J. [1],p.40:
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zandige tussenlaagjes aangetroffen. Het ontstaan van deze intercalates kan
worden toegeschreven aan plaatselijke veranderingen van de stroomrichting.
2. Erosie en sedimentatie in het pleistoceen gebied.
Plaatselijk werden kreken in het niet met veen bedekte pleistoceen geerodeerd. Deze kreken komen voor langs de randen van het veenlandschap, waar
het pleistoceen op ongeveer gelijke hoogte lag met het aangrenzende veen.
Blijkbaar bood het zandig materiaal minder resistentie tegen de erosie dan
het veen.
Waar het pleistoceen oppervlak snel naar omhoog loopt heeft tijdens
de Duinkerke II-transgressie praktisch geen kreekvorming plaats gehad; waar
het pleistoceen zeer vlak lag en over een grotere oppervlakte werd overstroomd, ontstonden talrijke kleine kreken waarvan de loop aan het bestaande
micro-relief was aangepast. Deze aanpassing had onregelmatige vormen van
de kreekjes voor gevolg : brede en smalle gedeelten alsmede diepere en ondiepere plaatsen kunnen elkaar snel afwisselen. Blijkbaar was de stroomsnelheid in deze kreekjes gemiddeld klein daar zijdelingse erosie en uitdieping
van de kreekbedding vrijwel niet voorkomen.
Het in de kreken afgezette zandig materiaal rust veelal op verveende
bosprofielen ; zelden werd dit venig oppervlak weggeslagen. Verlanding van
de kreken, met een kleidek is algemeen.
Buiten de kreken werd op het pleistoceen klei afgezet. Door golfslag is
deze klei op vele plaatsen tijdens de afzetting vermengd met pleistoceen zand
of zandleem (gebroken grond). Deze bijmenging is over het algemeen het
sterkst op de hogere gedeelten van het overstroomde gebied. In de lagere
gedeelten is gebroken materiaal zeldzamer. Er bleef doorgaans een verveend
bpsprofiel tussen de polderklei en het pleistoceen bewaard. Het voorkomen
van gebroken materiaal is nochtans niet altijd aan een bepaalde hoogtegrens
gebonden. In « dode » hoeken, waar tengevolge van het grillig relief van het
pleistoceen oppervlak de golfwerking gering was, werd onvermengde klei afgezet, terwijl op even hoog gelegen plaatsen, die sterk aan de golfslag waren
blootgesteld, gebroken materiaal tot bezinking kwam.

Fig. 4. — Schematische dwarsdoorsnede van een stroombaan (zonder schaal)
3) Kleiige sedimenten van de Duinkerke II-transgressie. 2) Zandige sedimenten
van de Duinkerke II-transgressie. 1) Atlantische waddensedimenten.
Coupe schematique d'une ancienne «zone d'ecoulement» (sans echelle)
3) Sediments argileux de la transgression Dunkerquienne II. 2) Sediments
sableux de la transgression Dunkerquienne II. I) Sediments de I'assisede Calais.
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3. Erosie ensedimentatie opde niet met veen bedekte atlantische waddenplaten.
Op deze platen komen slechts in de lage gedeelten en rond het randgebied ten noordoosten vanAdinkerke getijdegeulen voor.
De kreken werden voor een groot gedeelte metzand opgevuld; ookbuiten
de kreken is vrij veel zandig materiaal onder de vorm van meestal brede
stroombanen afgezet (fig4). Deze stroombanen komen opdelaagste gedeelten
van de platen samen metgetijdekreken voor; opde hoogste gedeelten worden
alleen stroombanen aangetroffen waarvan de kernen vermoedelijk met de
oude geulen van dewaddenplaten samen vallen.
Buiten de kreken en stroombanen werd hoofdzakelijk kleiig materiaal
gesedimenteerd, dat in de omgeving van Adinkerke vrij sterk vermengd kan
zijn met duinzand, vermoedelijk afkomstig van het Oud Duinlandschap. De
dikte van hetafgezette kleidek isgeringer naarmate deoude waddensedimenten
topographisch hoger zijn gelegen.
De zandige sedimenten van de stroombanen en van de kreken werden
vrijwel overal met een verlandingskleidek bedekt.
c. De ontwikkeling vanhet landschap nadeDuinkerke II-transgressie.
Voor het rijp geworden schorregebied, dat volgens historische gegevens
m deVHPtot IX* eeuw vermoedelijk door een geringe regressie van de zee
droog kwam, nam de duinenvorming een aanvang. Het Jong Duinlandschap
werd tenzuidwesten vanhetinbraakgebied vanKoksijde direct gevormd op de
kern vanoude duinen. Hetzeegat vanKoksijde namdoor verzanding en dichtslibbing snel in omvang af; ookhier werden duinen gevormd. Meer oostelijk,
tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort ontstonden de duinen waarschijnlijk op
reeds bestaande strandwallen, mogelijk ook op een kern van oude duinen *.
Een hernieuwde stijging van de zeespiegel (Duinkerke IH-transgressie)
bracht overstrommg teweeg vanhet droog gekomen schorregebied. Het begin
van deze overstromingsphase, welke o.a. ook opWalcheren werd gesignaleerd 2
dateert volgens historische gegevens van de P helft der Xe eeuw. Uit deze
gegevens bhjkt dat reeds in 944het gebied ten zuiden van Lo opnieuw werd
overstroomd tijdens vloed 3 .
De Duinkerke III-transgressie veroorzaakte een geleidelijke verdergaande
aantasting vanhet schorregebied. Hierbij werden vanuit het doorbraakgebied,
gelegen nabij Nieuwpoort, nieuwe getijdegeulen in het reeds bewoonde schor
geerodeerd, terwij tevens een nieuw kleidek op de sedimenten van de Duinkerke U-transgressie werd afgezet.
dP n ! T e i 7 d e J d - r e r d e r e u i t b r e i d i n S v a n deze overstroming tegen te gaan werd
^ t l ^ o s ^ T i r " ^ ° ° S t d u i n k e r k e « - n een pleistoceen
de DSnke n £nT >t 1n tma aStgSreenS^S l e ^g e o an adne nd e Zl adnf ds z ki J dme t vt ae nn d e d ^ sedimenten van
I n deel va„ P " " n g e r e t l ] d /e g e' U l -b i n n °
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S e S t welk. a r
,f
^ d i j k s voor. Er zijn dus gebieden
J
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° "
landschap in die tiM Hik, P ^ W
? - v ! f a a n v a n d e l e n v a n h « Oud Duingezien d e
weinig versneden veenplaat a c t T f c ^ T ^ .
^anwezigheid vaneen
!BENNEMA,J.envK^
* d " gebied.
3 Naar
UJ P
3
B^ANCHARD,R. [1],p p . 1 5 " i ^ . ' " " -

DEBODEMGESTELDHEID VAN HET OUDLANDVAN VEURNEAMBACHT 19

Ten westen van Lampernisse werd ten gevolge van een dijkdoorbraak
een lange erosiegeul gevormd, terwijl nabij het doorbraakpunt overslagmateriaal op de oppervlakte van het oude schor is afgezet.
De invloed van de zee buiten de Oude Zeedijk ging vrij ver tot in het
binnenland. Zelfs in de smallere gedeelten der valleien van de IJzer en zijbeken was de invloed merkbaar 1 . In deze valleien werden echter weinig of
geen sedimenten van de Duinkerke III-transgressie afgezet, waarschijnlijk
omdat het zeewater ten gevolge van de opstijging van het rivierwater niet zo
ver kon doordringen. De kleilagen, afgezet tijdens de Xe-eeuwse transgressie,
wiggen dan ook uit in het gebied waar de smalle valleien van de IJzer en de
Ieperlee samen komen in een snel verbredend dal. In dit gebied is de juiste
grens van de uitbreiding der jonge sedimenten moeilijk te bepalen; tussen
het Oudland en de met jongere klei bedekte streek (Middelland) werd een
overgangszone aangenomen.
In het Oudland grepen, nadat de zee er geen toegang meer had, verschillende processen plaats waardoor de bodemgesteldheid zeer sterk werd bei'nvloed.
Door de ontwatering van het gebied werd de klink van het veen van zeer
groot belang : de plaatsen met veen onder de polderafzettingen daalden aanzienlijk, en dit des te sterker naarmate het veen ondieper voorkwam en naarmate de veenlagen dikker waren. Ook de klei tasseerde enigszins, zij het dan
ook in veel beperkter mate. De met zand opgevulde getijdegeulen kwamen a!s
ruggen in het terrein te liggen terwijl de met klei bedekte veeneilanden depressies in het landschap werden (inversie van het relief, fig. 3).
Op de overdekte atlantische waddenplaten had wegens de afwezigheid
van veen vrijwel geen inversie plaats; dit gebied behield zijn vlakke en hoge
ligging. Ook in het overdekt pleistoceen gebied was de selectieve klink van
minder belang. Alleen in het randgebied trad nog aanzienlijke klink op, waardoor de veenlaag zodanig in dikte werd gereduceerd dat de poldersedimenten
hier nu vrijwel direct op de pleistocene afzettingen rusten.
Langs de hellende randen van het niet bedekte pleistocene gebied komt
op de polderafzettingen soms colluviaal zandig materiaal voor dat hier werd
afgezet na de volledige ontbossing en in cultuurname van het gebied.
In het Oudland is het veen over grote oppervlakten weggegraven (uitdaringen) wat een belangrijke verlaging van deze gebieden met zich meebracht 2 . In meer recente tijd bracht het afgraven van klei voor het vervaardigen
van bakstenen (uitbrikken) vrij aanzienlijke veranderingen in het landschap
teweeg.
HOOFDSTUK II
HET NATUURLANDSCHAP
Op grond van physisch-geographische kenmerken, die samenhangen met
verschillen in geologische opbouw, worden in het Oudland van Veurne
Ambacht volgende landschappen onderscheiden :
1

2

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

inversielandschap

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

grondsoorten

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

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

Colluvium

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

Overslaggrond

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

III-transgressie

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

II-transgressie

Deze sedimenten komen vrijwel overal in het Oudland aan de oppervlakte
voor, terwijl de meeste profielen er grotendeels of geheel uit opgebouwd
zijn. Het zijn veruit de belangrijkste bodemvormende sedimenten van het
Oudland.
Tijdens de kartering werden, volgens de textuur, verschillende grondsoorten onderscheiden. Andere kenmerken, als structuur, kalkgehalte, humusgehalte, enz. speelden een veel geringere rol bij de veldindeling in grond-
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soorten. Daar deze kenmerken in sterke mate samenhangen methet profieltype,
zullen ze voornamelijk behandeld worden bij de bespreking der bodemtypen
(Hoofdstuk IV).
De nauwkeurigheid en de betekenis van de veldindeling kon door het
uitvoerige analysewerk, verricht door het Centrum voor Grondonderzoek,
worden gecontroleerd 1 .
De mariene sedimenten van de Duinkerke H-trangressie worden onderverdeeld in«normale »en«afwijkende »sedimenten.
De normale sedimenten bestaan geheel uit jong marien materiaal. De
afwijkende sedimenten vertonen een min of meer belangrijke bijmenging
met niet-marien materiaal dat tijdens de IVe-eeuwse trangressie in het overstroomde gebied aanwezig was (pleistocene afzettingen, veen) of dat later
werd aangevoerd (duinzand).
De normale sedimenten worden onderscheiden in zware klei, klei, lichte
klei, zavel, slibhoudend zand en zand. Dit onderscheid is voornamelijk gesteund op het gehalte aan klei en slib. Aan de hand van de analysegegevens
kon de veldindeling als volgt gekoppeld worden aan het percentage afslibbaar materiaal (deeltjes < 20/x) 2 .
1

De meeste analysen, waarvan de gegevens in dit en het volgend hoofdstuk worden
vermeld, werden uitgevoerd door het Centrum voor Grondonderzoek, Rijkslandliomvhogeschool Gent, Directeur L. DE LEENHEER.
9
' In de Nederlandse veldbodemkunde wordt de textuur van de mariene sedimenten
eveneens op het gehalte afslibhaar (fractie < 16 /i) gesehat.
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In fig. 6 werd een deel van de bestudeerde analysecijfers uitgezet in een
driehoeksgrafiek,met alshoekpunten 20 /x, 20-50 fien 50 /x.
De geanalyseerde monsters zijn aangegeven met symbolen die de in het
veld geschatte textuurklassen voorstellen. In de grensgebieden tussen de diverse textuurklassen komen enkele foutieve veldsc'hattingen voor; hun aantal
overschrijdt nauwelijks de 10 %. De.voornaamste aanleiding tot een foutieve
schatting is de Jigging van het bemonsterde horizont; in zeer zware profielen
worden iets lichtere horizonten te licht geschat en andersom.
In de driehoeksgrafiek met als hoekpunten 20 [i,20-50 'p, en 50 n (fig.
7) wordt de zone aangegeven waarin verreweg het grootste deel der korrelgrootten van de «normale» sedimenten liggen. De begrenzingen tussen de
verschillende veld-textuurklassen zijn niet geheel rec'ht genomen. Hoe hoger
het percentage deeltjes 20-50 ju. bij gelijkblijvend gehalte aan deeltjes
< 20ix, destefijner wordt het materiaal in het veld aangevoeld.
In de Amerikaanse bodemkundige literatuur worden voor de driehoeksgrafieken doorgaans de fractiegrenzen 2 en 50 p. gebruikt. In fig. 8 is volgens
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Fig. 8.—Vergelijking van de textuurklassen der normale sedimenten met de klassen
volgens DAVIS en BENNET.
Comparaison des classes texturales des sediments normaux avec les classes d'apres
DAVIS et BENNET.

dit systeem de zone aangegeven welke ingenomen wordt door de onderscheiden «normale » sedimenten, evenals de voor 1942 gebruikelijke Amerikaanse textuurklassen 1.
Voor de interpretatie van de geanalyseerde monsters werd ook gebruik
gemaakt van de door DOEGLAS en BREZESINSKA SMITHUYZEN ontworpen sommatiecurven 2 (zg. «Doeglas-grafiek »). De sommatiecurve van de fractiepercentages worden hierbij uitgezet op waarschijnlijkheidspapier. Daar elke
symmetrische verdeling van de korrelgrootten op dit papier een rechte lijn
geeft, vallen de afwijkingen van de symmetrische verdeling direct op. Deze
afwijkingen houden, volgens DOEGLAS 3, nauw verband met het milieu van
sedimentatie van het materiaal.
In de fig. 9 tot en met 14 werden de sommatiecurven ingetekend van een
aantal monsters welke representatief zijn voor de «normale sedimenten » 4 .
De fractie> 500 fi werd niet aangegeven; deze bedraagt zelfs voor de grofste
sedimenten zelden meer dan 0,5:%.
1
DAVIS,R. and BENNET, H. [1].
2 DOEGLAS, D. en BREZESINSKA SMITHUYZEN, W. [1], pp. 273-296, en DOEGLAS, D. [1],pp.310-312.
3 DOEGLAS, D. [1],p.312.
4
De fracties 0-2 en 2-20 /* van sommige der monsters moesten worden herrekend.
In de curven werden de herrekende trajecten aangegeven met een stippellijn.
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,?'™fklei c u r v e n < b e h a l v e 51,W-29,4) en de kleicurven 35,E-313.2
en 51,Vt-35,3 geven het beeld van een restsuspensie, d.w.z. materiaal afgezet
op bijna stroomsulle plaatsen. DOEGLAS I neemt aan dat deze curven bijna
JUlver
suspensiemateriaal (zg. T-fractie) representee, waarbij de "rove
staart een vlakker verloop vertoont door de bijmenging van eniee prorenten
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Fig. 12. — Lichte klei
Argile legere

De afname van de maximale korrelgrootte in de lengterichting der kreekruggen kon nog niet systematisch bestudeerd worden. Het is waarschijnljjk dat
de grofste zanden in de nabijheid van het doorbraakpunt van Koksijde voorkomen, en dat de maximale korrelgrootte naar het binnenland toe afneemt.
De afwijkende sedimenten worden onderverdeeld volgens de aard en de
mate van bijmenging en volgens de textuur. Onderscheiden worden :
— gebroken materiaal, d.w.z. jonge mariene sedimenten waarin een zekere
hoeveelheid pleistoceen (of boreaal) zandlemig of zandig materiaal voorkomt. Gebroken materiaal wordt veelvuldig aangetroffen in het zuidelijk
deel van het Oudland.
— Met jong duinzand gemengd materiaal. De verspreiding hiervan is beperkt
tot de bovenste horizonten van de bodems langs de duinenrand in het noordelijk deel van het Oudland.
— Veenhoudend materiaal. Veenhoudend materiaal wordt vaak aangetroffen
vlak boven de overgang van klei naar veen. Het komt ook voor in het
overdekt Pleistoceen en het overdekte waddengebied als een dunne laagtussen de Duinkerke II-sedimenten en de oudere afzettingen.
Gebroken materiaal. — Van bodemkundig belang is slechts*de gebroken
klei, d.w.z. zware mariene klei, vermengd met pleistoceen materiaal.
In de kreekruggen nabij het pleistoceen achterland komen gebroken zanden voor, die echter geen typisch «voelbaar» textuurverschil vertonen met
het normale zeezand.
Ook de textuur van de gebroken klei is doorgaans niet goed als afwijkehd
voelbaar. Alleen een bijmenging met uitgesproken zandig materiaal wordt
gevoeld als duidelijk afwijkend. De voornaamste veldkenmerken van gebroken
klei zijn de geringe homogeniteit en de afwijkende, geel-bruin gevlekte tin-
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Argile mixte (c. 51W-7,!)

In tegenstelling iot het «gebroken » materiaal is in het duinzandhoudend materiaal de bijmenging van een betrekkelijk constante korrelgrootte,
terwijl de aangevoerde mariene sedimenten kunnen varieren van zware klei
tot zavel. Is het oorspronkelijk materiaal licht, dan geven de Doeglas-grafieken
geen duidelijke aanwijzing van een bijmenging. Inderdaad bestaan de lichtere
«normale » sedimenten zelf uit een mengsel, waarvan de zandige component
een sterke overeenkomst vertoont met duinzand (vergelijk fig. 9, curve
35,E-306,4c).
Een mengsel van duinzand en klei of zware klei valt echter wel enigszins op als afwijkend, omdat de fracties 100-200 [n en 200-500 fi abnormaal
groot zijn in verhouding tot de fijnste fracties. In fig. 16 wordt de curve van
een dergelijke abnormale klei afgebeeld (35,E-249,1). De samenstellende
componenten werden bij benadering geraamd; het is een mengsel van ongeveer 70 % zware klei (curve B) en 30 % duinzand (curve A). Als reference voor deze berekening dienden resp. zware klei uit hetzelfde proficl
(35,E-299,5), welke niet bijgemengd is met duinzand en een aantal normale
duinzanden waarvan er een (monster 35,E-29,2) werd weergegeven in de
figuur.
Veenhoudend materiaal. — Hoewel locaal ook veenhoudend zandig materiaal voorkomt zijn de veenhoudende sedimenten toch voornamelijk fijnkorrelig. Wegens het gering bodemkundig belang werd dit materiaal niet verder
onderverdeeld op het gehalte aan organische stof.
Uit verschillende analysen blijkt dat, op het oog sterk venige klei doorgaans nog een belangrijk percentage anorganisch materiaal bevat (70 tot
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Fig. 16— Duinzand houdende klei (curve 35E-299,1)
Argile, contenant du sable dunal (c. 35E-299,1)
90 % ) . De humeuze klei welke veelvuldig voorkomt in het overdekt Pleistoceen en het overdekte waddengebied bevat volgens de analysen 2 tot 1 0 %
organisch materiaal.
5) Mariene sedimenten van de Duinkerke

I-transgressie

Deze sedimenten worden zeer plaatselijk binnen boorbereik aangetfbffen
nabij Adinkerke. Hier bestaah ze uit klei tot zware klei, welke doorgaans sterk
veenhoudend is. Deze klei is vrijwel altijd kalkarm, en soms sterk zuur.
6)

Veen

Veen wordt nergens in het Oudland aan de oppervlakte aangetroffen.
Van direct bodemkundig belang is het vooral in de depressies waar het vrij
dikwijls op minder dan 100 cm diepte wordt aangeboord. Er werd tijdens de
kartering van het Oudland geen onderscheid gerhaakt tussen de veensoorten.
Door later onderzoek 1 kwam aan het licht dat het ondiep voorkomende veen
bijna overal in het Oudland een eutrophe en vaak slibrijke formatie is. De
bovenste lagen van dit veen zijn sterk veraard en a m o r p h ; hieronder komt
meestal een min of meer zuiver houtveen voor.
Sphagnumveen werd in het Oudland vrijwel nergens aangetroffen, vooral
niet omdat het vroeger intensief werd geexploiteerd.
1

^ ' J w n S d e v e e n k a r t e r i n S in 1 9 4 9 en 1950, nitgevoerd door F. STOCKMANS en R.
VANHOORNE, van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
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7) Oud duinzand
Ten noorden en noord-westen van Adinkerke rusten de mariene sedimenten van de Duinkerke Il-transgressie plaatselijk op oud duinzand. Dit
zand, dat in samenstelling vrij sterk overeenkomt met het grovere jonge zeezand, vertoont soms een tamelijk sterke kleibijmenging (fractie < 2 /i). Het
is doorgaans kalkarm.
8)

Waddensedimenten
Deze sedimenten worden veelvuldig binnen boorbereik aangetroffen in
de omgeving van Adinkerke en ten zuiden van Wulpen. Ze worden op dezelfde
wijze onderverdeeld als de «normale » Duinkerke II-sedimenten, volgens het
gehalte aan afslibbaar materiaal.
Uit de analysed]fers blijkt dat de textuur van de zwaardere sedimenten
goed te vergelijken is met deze van de jongere kleien. De zandigste waddensedimenten hebben echter bijna altijd een kleinere fractie > 100 /x dan het
jonge zeezand; ze voelen daardoor aan als fijn zand. In fig. 17 blijkt deze tendens duidelijk bij de curve 50,W-10,7. De curven van deze zandige waddensedimenten stellen mengsels van S en T fracties voor ; blijkbaar heeft de
S fractie van de zandige waddensedimenten een geringere maximale korrelgrootte dan de S fractie van het jonge zeezand.
De drie curven van fig. 17 komen goed overeen met de door DOEGLAS
beschreven kweldertypen 1 .
1

DOEGLAS, D. [1],pp. 276 e.v.
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r;„ ]8 — Pleistocene sedimenten en leperse klei
(curve 50W,2-6)
Sediments pleistocenes et argile Ypresienne
(c. 50W2-6)

En speciale vermelding verdient de zeer zure zware klei J w'elke plaatseliik ten zuiden van Adinkerke aan de bovenzijde van de Assise van Kales
voorkomt. Deze z.g. «katteklei» werd reeds door VAN BEMMELEN2 beschreven
als een afzetting in een moerassig brakwatermilieu: ze is gekenmerkt door een
een grauwe kleur en volkomen structuurloosheid (« zepig»), maar vooral door
de aanwezigheid van zwavelgele vlekken, die bestaan uit basisch ferrissulfaat.
In Nederland zijn deze afzettingen op uitgebreide schaal onderzocht :! .
9) Stuifzand
Boreaal stuifzand wordt zeer plaatselijk onder de poldersedimenten aangetroffen. Dit zand is tamelijk fijn en steeds kalkloos. In de profielbeschrijvingen en de type-indeling werd het stuifzand niet van de pleistocene sedimenten onderscheiden.
10) Pleistoceen
Pleistocene sedimenten worden veelvuldig aangetroffen in het zuidelij'^
deel van het Oudland onder een dek van post-glaciale afzettingen. Deze sedimenten lopen in textuur uiteen van zand tot vrij zvvaar leem. Het grovere,
zand dat veelal groenig en glauconiethoudend is, komt vooral voor op plaat1

De pH van het monster katteklei 50,E-53,6is 4.
2 VAN BEMMELEN,J. [1],p.35.
3
M A N C [2]
1T2176
nUtK
r D °a™
i D, J.
f L[1];
= EDELMAN. C. en OOSTING V . I l l ; VAN
rtK
e.a.' - ' PP-
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sen waar tertiaire formaties niet zeer diep liggen.-Leem wordt voornamelijk
in het westelijk dee! van het overdekt pleistoceen gebied aangetroffen. In
enkele gevallen is het pleistoceen materiaal gemengd met een zekere hoeveelheid
tertiaire klei.
De Doeglas-curven van de bestudeerde analysegegevens lopen sterk uiteen, hetgeen in fig. 18 duidelijk totuiting komt.
De curven 51,W-11, 6b en 66,W-202,7 vertonen duidelijk een dubbele
knik : deze curven Van resp. zand e n l e m i g zand geven het beeld van een vrij
sterke 'sortering door verstuiving of • door :verspoeling. De andere curven
komen overeen met de normale •dekzand- .en zandleemcurven uit de •aangrenzende zandleemstreek. •
•
De curve 51,W-44,6 heeft betrekking op zand; de twee curven 51,W-80,6
en 51,W-76,7 stellen resp.'lemig zand en leem voor.
De pleistocene sedimenten zijn over het algemeen kalkarm. Soms komt
kalkrijk pleistoceen v o o r ; d e kalk is dan veelal aanwezig in • de •vorm van
concreties. '
'
•,
11)

Terliair

De mariene Ieperse klei wordt in het Oudland zelden op minder,dan 125
cm diepte aangetroffen. Deze klei heeft een tamelijk constante texfuur (fig.
18, curve 50,W-2.6); soms echter wordt een geringe zandbijmenging aangetroffen.
.,
;,,
De kleur van de Ieperse klei is groen-grijs tot blauw-grijs; het materiaal
is zeer plastisch en vertoont een slechte structuur, Meestal i s . d e klei kalka r m ; zeer zelden wordt kalk in de vorm van concreties aangetroffen.
b. Bodeinseries
Volgende bodemseries worden in het Oudland onderscheiden :
Serie A : Kreekruggronden
Serie B : Poelgronden
Serie W : Overdekte waddengronden
Serie P : Overdekt pleistocene gronden
Serie T : Overdekt tertiare gronden
Serie 0 : Kunstmatige gronden.
De kreekruggronden omvatten de profielen waarin op minder dan 130•
cm diepte lichte sedimenten van de Duinkerke II-transgressie worden aangetroffen.
De kreekruggronden worden in typen onderverdeeld volgens de dikte
van het eventueel aanwezig kleidek en de diepte van het grove stroomzand.
Naast de sedimenten van de Duinkerke II-transgressie komen plaatselijk in de kreekruggronden ook andere afzettingen voor, t.w. veen, atlantische waddensedimenten en pleistoceen. Ze spelen echter een ondergeschikte
bodemkundige rol, daar ze nooit zeer ondiep en altijd onder het licht Duinkerke II-materiaal worden aangetroffen.
De poelgronden omvatten de profielen wraarin zware klei van de Duinkerke II-transgressie op veen rust en waarin normaal geen oudere sedimenten
op minder dan 130 cm diepte voorkomen.
De poelgronden worden in typen onderverdeeld volgens de diepte waarop
het veen onder de zware klei wordt aangetroffen.
Tot de poelgronden worden ook de profielen gerekend waarin tussen de
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zware klei en het veen een dunne, bodemkundig weinig belangrijke, horizont
voorkomt welke bestaat uit zandig Duinkerke II-materiaal.
De overdekte waddengronden omvatten de profielen waarin onder de
zware klei of klei van de Duinkerke II-transgressie, waddensedimenten worden
aangetroffen op minder dan 130 cm diepte. Deze profielen, waarin soms een
dunne venige horizont voorkomt, worden in typen onderverdeeld volgens de
dikte van het Jong kleidek.
De overdekt pleistocene gronden omvatten de profielen waarin onder de
jong holocene sedimenten (kleiige Duinkerke II-sedimenten ; eventueel veen)
pleistoceen materiaal voorkomt op minder dan 130 cm diepte.
De overdekt pleistocene gronden worden in typen onderverdeeld volgens de dikte en de aard van de bedekkende kleilaag en het al of niet voorkomen van een veenlaag tussen het polderdek en het Pleistoceen.
Tot deze serie worden ook de zeldzaam voorkomende profielen gerekend
waarin de bovenste horizonten bestaan uit colluviaal materiaal, evenals de
profielen waarin onder de pleistocene sedimenten nog Ieperse klei wordt aangetroffen.
De overdekt tertiaire gronden omvatten de profielen waarin onder de jong
holocene sedimenten (kleiige Duinkerke II-sedimenten; eventueel veen) tertiaire klei voorkomt op minder dan 130 cm diepte. De onderverdeling in
typen berust op de dikte en de aard van de bedekkende kleilaag en het al of
niet voorkomen van een veenlaag tussen het polderdek en het Tertiair.
De kunstmatige gronden zijn gronden waarvan het oorspronkelijk profieltype door het ingrijpen van de mens sterk gewijzigd is. Ze worden in
typen onderverdeeld volgens de aard van de wijziging die het oorspronkelijk
bodemtype onderging.
HOOFDSTUK IV
BESCHRIJVING VAN DE NATUURLIJKE BODEMTYPEN
Van de onderscheiden bodemtypen wordt een beknopte profielbeschrijving 1 van een voor het bodemtype gemiddeld profiel gegeven, alsmede de
belangrijkste analysedjfers van de verschillende horizonten.
Deze gegevens volstaan echter niet om een bodemtype volledig te karak. teriseren. Inderdaad is elk bodemtype een verzameling van onderling min
of meer verschillende profielen en dienen ook de variatiemogelijkheden van
het bodemtype besproken te worden. Hierbij komen tevens de mogelijke
subtypen ter sprake.
Een tweede gegeven, dat voor de karakterisatie van het bodemtype van
groot belang kan zijn, is de situatie in het terrein, waarin is begrepen : ingenomen oppervlakte, hoogteligging, helling en ligging ten opzichte van omnngende bodemtypen.
Serie A : Kreekruggronden.
Al : lichteklei tot zavel, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot zand \
Prohel 50,E/3, gemeente Bulskamp, metr. coord. 118.940 W - 73.520 N.
Bodemgebruik : bouwland.
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0 - 19 cm : Bovengrond, zavel, donkerbruin, goed kruimelig, kalkhoudend.
19- 39 cm : zavel, bruin, iets compacter, kalkhoudend, veel wortelporien.
39- 52 cm : slibhoudend zand, bruin tot bruingrijs met lichtere vlekken, kalkrijk, veel wortelporien en regenwormgangen.
52 -130 cm : zand, witgrijs, zeer kalkrijk, veel roestvlekken, (minder tussen
90 en 115 cm), weinig regenwormgangen.
Tabel 1 - Analysegegevens van het profiel 50,E/3 1
Diepte

0- 19 cm
19- 39
39- 52
52 -130

Korrelgrootteverdeling in /«

0-2

2-20

10.2

8.4
7.5
5.6
1.8

9.9
6.5
0.3

20-50

Humus CaC03 p H / K C l

50-100 100-200 200-500

19.3

51.2

10.7

19.6

55.1

7.8

14.4

59.6

13.8

7.2

71.3

19.2

0.2
0.1
0.1
0.2

2
1.42

4.5
9

7.22
7.30

0.45

13.8

7.79

0.02

16.2

8.18

De textuur van de bovenste horizonten kan uiteenlopen van lichte klei
tot zavel. Tussen het zwaardere dek en het grove zand komt doorgaans een
overgangszone voor, bestaande uit zavel of slibhoudend zand. Het niet slibhoudend zand wordt slechts zelden op minder dan 40 cm diepte aangetroffen;
meestal ligt de overgang naar zand tussen 50 en 60 cm. In het zandig materiaal komen soms slibhoudende laagjes van wisselende dikte voor.
De bovenste slibhoudende horizonten zijn doorgaans bruin tot grijsbruin.
Naar beneden toe komen meer geelbruine tot geelgrijze kleuren voor, terwijl
het 'grove zand geelgrijs tot witgrijs is.
De structuur van de bovenste kleiige lagen is doorgaans kruimelig.
Roestverschijnselen worden meestal niet in de bovenste humeuze horizonten waargenomen. Duidelijk zijn ze vooral op de overgang naar het zand;
in de zandige horizonten kunnen ze plaatselijk vrijwel afwezig zijn.
Het gehele profiel is kalkrijk; de bovenste horizonten hebben meestal een
aanzienlijk lager kalkgehalte dan de diepere zandige horizonten.
Het Al type komt voor in het inbraakgebied nabij Koksijde en in de
«bovenlopen» van de bre'dere kreekruggen (Bulskamp, Alveringem) ; het
type neemt een geringe oppervlakte in (minder dan 200 Ha).
De Al profielen in het inbraakgebied liggen in vaak vrij smalle stroken,
die topographisch nauwelijks of niet hoger zijn dan de directe omgeving. De
Al profielen in de «bovenloop » van de kreekruggen liggen als hogere stroken
of platen boven de aangrenzende bodemprofielen met een verlandingskleidek.
Doorgaans worden de Al profielen begrensd door het A2 type; overgangen naar de bodemtypen met een verlandingskleidek (vnl. type A3) komen
echter ook voor.
De Al profielen langs de duinen wijken enigszins af van de normale
profielen doordat ze reeds in de bovengrond roestverschijnselen vertonen en
doordat veelal op minder dan 120 cm diepte een gereduceerde blauwgrijze
zone voorkomt. Ook is de kleur van de bovenste humeuze horizonten hier
grijzer.
1

De mechanische analyse werd voor de meeste profielen uitgevoerd met N H 4 0 H als
peptisator. Hiermede dient bij de interpretatie van de fracties 0-2 en 2-20 /* rekening
te worden gehouden.
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A 2 : -licktSklei tofzavel, op meer dan 60 cm diepte veelal overgaand tot zand.
Profiel 35.E/322, gemeente Koksijde, metr.'coord. 119.640 W - 77 770 N
Bodemgebruik : bouwland.
0- 17 «•„, : Bovengrond, zavel, donkerbruin, goed kruimelig (kruimels tot
1/,J cm d a m
17 «
, , ' e t e r ) , weinig kalkhoudend
3 CI
" '• T ' 1 ' , ^ " k e r - ' ° l - f y ^ r u i n , plaatselijk weinig uitgesproken nootv e e n ^ l g ° • • k r m m e I , g > kalkhoudend, weinig doorworteld,
n
fifi
iVl w o t r t e l P o r ' e n en regenwormgangen.
6
" " : S : d e : d . Z l n d i Weekbruin, kalkrijk, weinig verspreide roes,gang?n'
" d o o r w o r t e l d ' ' ^ " J k e wortelporien en regenwonn66
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Ta], e l 2 - An a ]y S egegevens van het profiel 35,E/322
_J2!1_

Korrelgrootteverdeling i„ fi

Humus CaC03 p H / H 2 0

2

-^j__ .JQ_20-50 50-100 100-200 200-500 500-1000
0 - 1 7 en, 14.,! 4.6
"•
33
66
58

33
• 66

•
"

88

02

1.76

0.9

g ]fl

11.5 4.9
6.8 7.1

12.5
0.3

51
52.7

19.3
0.7
32.7 . 0.3

0.1
0.1

0.71
0.18

6.6
161

820
54
8

42

8.5
2.9

37.2
44.8

47.4
47.4

0.1
0.1

0.23
o.l

16
144

8 58

3

-l

21

1-2

12.7

46^4

7o

~Zs

0.5
0.5

8.62

Volgende
subtypen woraen
worden onderscheiden
onderscheiden ::
vingenue sumypen
A S : K ? klf- t 0 t 2 a V e 1 ,' t U S S 6 n 6 ° 6 n 1 0 ° c m d i e P t e overgaand
A2b : hchte klei tot zavel eventueel overgaand tot slibhoudend
geen zand op mmder dan 100 cm diepte.
A2v : lichte klei tot zavel, eventueel over^aan^ tnt d - n J 1
tussen 80 , „ 100 en! diepte ru S ™ ! of w i t
•" l
A2w : lich.e klei tot 2,».l. eventueel o v e , » , I „ J ? Z ° , & J i
60 e„ 1 0 0 en, d « p , e ™ , , e „ d „ p „ , ^ „ e I S ^ S , : ;

tot zand
zand maar
'
. „
" ' ""*'
,
" ^ '"SSe"

der. De overgangszone tussen het z w a a r L A I
, " d ° 0 r S a a n s w a * zwaardeze bij bet A2a subtype voork1 7 S nl S ^ ™ } ™h« ™^
^ah
Z e l d e n aa
laag meer dan 60 cm dik.
n z i e < ^ j k : soms is deze
In enkele gevallen worden profielen a a n w t r „ f f
ongeveer dezelfde textuur hebben (1cite K f
V n " " &IIe horiz°nten
ftelen worden tot het A2b subtype i e e k e n M f t T - >"j ^ f h ° m ° S e n e provan de A2b profielen wat lichter dan d b o v ^ ? , *V n d e d i e P < ^ horizonten
ho1
jes an de zandige horizonten komen niet zeW
™^Zwaardere laagIn sommige p r o f i e l e n v a n *™ *
™ ; 2 e zijn doorgaans dun"
diepte veen aangetroffen (subtype A2v) Vn T
° P m i n d e r d a n 1 0 ° <™
dmg worden deze profielen niei o n d e r e e n / ! 7 T * g e d n g e V e r s P r e i '
° " d ^ e e n a P a « bodemtype o n d e r g e b r i c h t
j De A2 p r o f i e ] e n . w a a r i n
-addensedimenten voorlomen Z

10
d e atla
^
^
° T ^
»tische
I umype A2«-) word e „ om dezelfde reden
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niet apart onderscheiden. Het waddenmateriaal is bovendien doorgaans zavelig
tot fijn zandig, zodat de A2w profielen slechts weinig van normale A2b profielen afwijken. In enkele gevallen wordt kleiig waddenmateriaal aangetroffen;
deze kleiige horizonten zijn echter doorgaans dun en van weinig betekenis.
De bovenste slibhoudende of kleiige horizonten van de A2 profielen
zijn doorgaans grijsbruin tot bruin; de humushoudende laag is meestal dikker
dan deze van het A l profiel. Het lichter. materiaal onder de kleiige bovenste
laag is geelbruin tot geelgrijs ; het grovere zand is geelgrijs tot witgrijs.
De roestverschijnselen worden meestal niet in de bovenste humeuze
horizonten aangetroffen. Ze zijn vooral duidelijk op de overgang naar de
lichtere horizonten. In de A2a profielen zijn ze moeilijk waar te nemen in het
niet slibhoudend zand.
.Het gehele profiel is kalkrijk; de bovenste horizonten hebben een aanzienlijk lager kalkgehalte dan het onderliggend materiaal.
Het A2 type komt voor in het inbraakgebied nabij Koksijde en j n de
« bovenlopen » van de brede kreekruggen. Het type neemt een vrij geringe
oppervlakte in (minder dan 300 H a ) . Het meest komen de A2a profielen
voor. Zeldzamer zijn de A2b profielen; deze liggen doorgaans nabij de overgang naar zwaardere profieltypen (A4 of A5 typen).
De A2v profielen worden uitzonderlijk aangetroffen in de smalle kreekruggen op de gemeente Bulskamp (Buitenmoeren).
De A2w profielen komen slechts voor in het overdekte waddenlandschap
ten N en ten W van Adinkerke.
'
De A2 profielen in het inbraakgebied liggen voornamelijk in enkele lange
smalle stroken die topographisch maar weinig boven de directe omgeving uitsteken. De A2 profielen in de bovenloop van de kreekruggen vormen langere
stroken of platen welke duidelijk boven de aangrenzende kreekruggegronden
met een verlandingskleidek liggen.
De A2 profielen worden doorgaans begrensd door het A4 type. Overgangen naar de A3 en A5 typen komen eveneens voor; zelfs grenst het A2 type
plaatselijk direct aan poelgronden of aan uitgeveende poelgronden.
De A2 profielen langs de duinen vertonen reeds in de bovengrond roestverschijnselen ; de kleur van de bovenste humeuze horizonten is bier doorgaans grijzer.
'- - ' ..
A3 : klei tot lichte klei, op minder dan 60 cm diepie overgaand tot zand.
Profiel 5 0 : E / 3 , gemeente Steenkerke, metr, coord. 117.350 W - 72.990 N.
Bodemgebruik : bouwland.
0 - 17 cm : Bovengrond, klei, donkerbruin, goed kneedbaar, iels kruimelig
(kruimels lot 1/3 cm diameter), niet kalkhoudend.
17- 36 cm : zware klei, grijsbruin, goed kneedbaar, iets verkraimelend, kalkhoudend, roestvlekken, sterk doorworteld, talnjke wortelgaatjes
en regenwormgangen.
36- 51 c m : zavel, geelgrijs, een harde laag vormend^ kalkrijk, roeslvlekkeiv
minder doorworteld, wortelgaatjes en regenwormgangen afnemen.i
naar beneden toe.
-• 51- 98 cm : zand, witgrijs met drie Hcht slibhoudende donkergrijze bandjes
van pm. 2 cm dikte en met een onderlinge tussenrumite van
10-11 cm. Het zand is kalkrijk, vertoont verspreide bleekbrunic
roestvlekken met soms een 1/2 cm diameter en enkele verspreide
wortelporien en regemvormgangen.
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98 -113 cm : zand, grijs met enkel weinig slibhoudende onregelmatige donkerder plekken, kalkrijk, weinig bleekbruine roestvlekken, enkele
wortelponen.
113 -127 cm • zand, grijswit, kalkrijk, enkele schelpresten, meer bleekbruine
tot brume roestvlekken.
Tabel 3 - Analysegegevens van het profiel 50.E/13 1
iJiepte
0-2
0- 17 cm

w

Korrelgrootteverdeling in ju
2-20

20-50

/-•-<-/->•> i r / n n .

50-100 100-200 200-500

22.9

17.8

22.1

20.8

0.4

7.67

0.5

6.72

17- 36

33.6

21.9

22.6

14.7

7.1

0.1

3.74

5.1

6.92

16

36- 51

12.8

4.8

6

30.5

45.5

0.4

0.27

8.3

7.3

5 1 - 98

2.6

1.9

2.3

32.1

59.4

1.7

0.02

11.8

8.06

98 -113

2.2

3.8

3.5

24.5

64.7

1.3

0.02

11.6

8.16

113 -127

2.1

1.9

1.6

29.8

63.9

0.7

0.18

13.6

8.14

slibh. bandjes

3.9

2.3

7

32.2

53.8

0.8

0.31

De variatie van de opbouw van de A3 profielen blijft in hoofdzaak beperkt tot de bovenste kleiige horizonten.
Het kleidek i s doorgaans dikker dan 30 cm. De textuur van het kleiig
maternal l 0 0 p t vrij sterk uiteen. Zware klei komt zelden voor; meestal bestaat
het dek uit klei. De overgangslaag naar het zand i s doorgaans niet aanzienliik
In het zand kunnen slibhoudende banden en plekken voorkomen.
De kleur van het kleiig m a t e r i a a l i s grijsbruin; meestal' grijzer dan de
kleuren welke m de A l en A2 profielen worden aangetr 0 ff e n . D e U e r g a n g e n
naar de geelgnjze tot bleekgrijze zandige horizonten zijn doorgaans scherp
De structuur v a n de bovenste horizonten is i n de meeste gevallen goed
a t T d t l
>C n 0 0 t \ ° [ m i f e n P^sznatische structuren k o m e f v o o r M o r a l
als de deklaag uit zware klei bestaat.
' VUUItU
Vrijwel altijd komen roestverschijnselen voor t«t in Ja u •• L •
Op de overgang van klei naar zand h L ^ ^ S £ ^ ^ T
^ " T
zand verminderen ze doorgaans in aantal en i n ^ f f l S £ i ? ^ , " ^ '' "
^
Meestal is het gehele profiel kalkrijk (profiel SOE / 1 1 ' •» J , - - ^
1S U l t Z n d e r h
de bovenste horizonten hebben altijd een l a g e r \ a l k g e h a ^
°
^'
Het A3 type komt verspreid voor ;., hpt ,-„k l i.- ,
kreekruggen van het versneden geWed H e t t v ^
^ ^ ' " in de b r e d e
S
Het type neemt
a 400 ha in.
'
«aar schatting 300
In het inbraakgebied (Wulpen) vormt het Al tvn
i .
selende grootte en met zeer g r i l l L b e ~ ; n 7 R - J 7 P n p l a t e n v a n w i s "
platen blijkt dat er vrij v e e l v E s t r o £
?' B,1J d e t a i l k « t e r i n g van deze
0
dikker kleidek (A4 o f V s p r S ^ S ^
^s mTa l z•"o^
™"
™ «*
l n
te worden aangegeven.
J om op de kaart

1

g ^ S ^ f i ^
De textuur van de slibhoudende bodies in 1*°K g ? e n

of h e b b

g eha. t e V a n de bovengrond
S
™ gelegen.

DE BODEMGESTELDHEID VAN HET OTJDLAND VAN VEURNE AMBACHT

41

Doorgaans zijn de overgangen naar het A4 type (uitzonderlijk naar het
A5 type) geleidelijk. Topographisch zijn de A3 profielen in het inbraakgebied niet van de omliggende zwaardere kreekruggronden te onderscheiden.
In de brede kreekruggen vormen de A3 profielen -eveneens platen die
veelal in het splitsingsgebied van een kreekrug-stelsel zijn gelegen. Deze platen
liggen topographisch eveneens even hoog als de omringende zwaardere kreekruggronden zonder veen in de ondergrond.
Zelden worden de A3 profielen begrensd door lichtere kreekruggronden (vnl.Al profielen).
A4 : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter
materiaal ; geen zand op minder dan 60 cm.
Profiel 51,W/18, gemeente Eggewaartskapelle, metr. coord. 1115.900 W
- 72.470 N.
Bodemgebruik : bouwland.
0 - 18 cm : Bovengrond, lichte klei, bruingrijs, kruimelig, kalkhoudend, veel
ingeploegde organische resten.
18 - 39 cm : klei, bruingrijs, hoekige structuur, kluiten loskomend in brokjes
met scherpe kanten, kalkhoudend, enkele schelprestjes, enkele
roestvlekken onder in de horizont, regenwormgangen.
. 3 9 - 7 1 cm : zavel, geelgrijs, vrij compact maar goed fijn te wrijven, kalkvrij, vrij talrijke gele tot roodbruine roestvlekken met een diaroestvlekken onder in het horizont, regenwormgangen.
71• 91 cm : zand, grijswit, kalkrijk, weinig roestvlekken, wortelporien.
91-150 cm : zand, weinig slibhoudend, geelgrijs, gelaagd met om de 2 tot 3
cm donkere laagjes zand van ongeveer 3/4 cm dikte, die naar
beneden toe donkerder en talrijker worden, vele onregelmatige
geelbruine roestvlekken die veelal in elkaar overlopen, weimg
wortelporien.
Tabel 4 - Analysegegevens van het profiel 51,W/18
Diepte

Korrelgrootteverdeling in v0-2

2-20

20-50

Humus CaC03 p H / K C l

50-100 100-200 200-500

18 cm

14.8

15.4

26

30.8

12.7

0.3

1.34

5.4

7.18

18

39

13.5

22.9

24.6

29.4

9.4

0.2

0.62

6.4

7.07

39

71

8.9

9.8

16.8

42

22.2

0.3

0.57

12.2

7.54

71

91

0.8

1.3

3.9

31.4

61.5

1.1

0.13

10.2

8.34

91 150

4.3

3.5

7.9

41.7

42.3

0.3

0.34

13.2

0.02

0

Volgende subtypen worden onderscheiden :
A4a : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter
materiaal, dat tussen 60 en 100 cm overgaat tot zand.
A4b : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter
materiaal, maar geen zand op minder dan 100cm.
A41 : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter
materiaal, waarin tussen 60 en 100 cm een zwaar horizont van minstens
15 cm dikte voorkomt.
A4v : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter
materiaal, dat tussen 80 en 100 cm rust op veen of vemg matenaal.
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A4w : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot Iichter
materiaal, d a ttussen 60en 100 cmrust op atlantische waddensedimenten.
A4p : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot Iichter
materiaal, dat tussen 60en 100cmrust op pleistoceen.
De textuur van de bovenste kleiige horizonten varie'ert vrij sterk. Meestal
bestaat het dek uit klei, doch niet zelden komt zware klei voor. De profielen
waarin debovenste horizonten geheel of gedeeltelijk uitlichte klei bestaan
zijn eerder zeldzaam. In tabel 5wordt een voorbeeld gegeven van 2 profielen,
resp. meteenzwaar enmeteenlicht kleidek.
Tabel 5-• Vergelijking tussen een zwaar eneen licht A4 profiel
zware variant
> 50 M < 20 /t
l" horizont 26
e

2 horizont

lichte variant
> 50 M
< 20 n

53.5

52.1 24.4

17.2 64.1

52.7 22.9

Naar delichte kant toe vertoont het A4 type dus overgangen naar het
A2 type; delichte variant staat inderdaad zeer dicht bij hetA2 type.
De dikte van het kleidek bedraagt doorgaans meer dan 40 cm. De overgangszone tussen het zwaardere dekmateriaal en het zand, zoals deze bij het
A4a type voorkomt, is niet zelden aanzienlijk. Soms is deze laag meer dan
60 cm dik.Inde A4b profielen komt meestal een overgang naar slibhoudend
zand voor.
Tot hetA4bsubtype worden ookde zeldzaam voorkomende profielen -erekend waaryan alle horizonten ongeveer dezelfde textuur hebben (klei tot lichte
klei) en die telicht zijn om tot het A5 ofA6 type teworden gerekend
In het zand enhet slibhoudend zand van de diepere horizonten worden
veelal dunne zwaardere tussenlaagjes aangetroffen. Bedraagt de dikte van
dergehjke tussenlaagjes meer dan 15 cm enbestaat het materiaal ervanuit
klex tot zware klei dan worden deze profielen tot het subtype A41 S e n d
YP
Dit subtype isnochtans zeldzaam.
gerekend.
De enkele profielen van het A4 type, waarin opminder dan 100 cm
diepte veen wordt aangetroffen, werden niet n n d p - \ ,
T ,
ondergebracht (subtype A4v) Evenmin Z A A> T a p £ m b o d e m t y P e
voorkomende profielen waarin op mTnder dan 100^
T
t
^
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PleiSt0Cefn'
der dan 100 cm diepte atlanti^lJ.
JJ
,.
P r o f l e l e n waarin op mmA4w), werden v o ^ r S anart ond w a d , d e n s e d « n voorkomen (subtype
gaans zavelig t o t fijh % R ° t Z Z ' t "**¥? Waddenmate " aa >doorP
normale A4b profielen wiLI t JM
' n ^ ^ ^ °f n i e t v a n d e
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liggend Iichter• materiaal is meestal geelgrijs tot grijs; in de diepere horizonten komen echter niet zelden blauwgrijze reductiekleuren voor.
De structuur van de bovengrond is doorgaans goed kruimelig; daaronder
worden vooral duidelijke nootvormige en prismatische structuren aangetroffen
en wel des te meer geprononceerd naarmate het kleiig materiaal zwaarder is.
In de diepte waarop de roestverschijnselen beginnen komen vrij grote
verschillen voor. Meestal begint de roest eerst onder het humeuze dek. Niet
zelden echter worden reeds duidelijke roestverschijnselen in de bovengrond
aangetroffen (vooral onder weide).
Doorgaans is het gehele profiel kalkrijk; onder weide en in speciale
omstandigheden ook onder bouwland (blekgronden) is echter de bovengrond
geheel of grotendeels ontkalkt. De bovenste horizonten hebben altijd een lager
kalkgehalte dan het onderliggend materiaal.
De door het A4 type ingenomen oppervlakte bedraagt ongeveer 1400 ha.
Het type neemt een aanzienlijk deel van het inbraakgebied en van de brede
kreekruggen in. Doorgaans ligt het A4 type even hoog als of slechts iets lager
dan de lichtere kreekruggronden. Aan de randen van de brede kreekruggen
en ook in de smallere kreekruggen komen niet onaanzienlijke oppervlakten
van het A4 type voor, welke enkele decimeters lager zijn gelegen. In de diepere
ondergrond van deze profielen is doorgaans nog veen aanwezig. Deze ingeklonken A4 profielen vertonen meestal grauwe kleuren, terwijl hier de roestverschijnselen tot in de bovengrond voorkomen.
Van de subtypen worden de A4a en de A4b profielen verreweg het meest
aangetroffen : ze nemen naar schatting ongeveer dezelfde oppervlakte in. Op
de brede kreekruggen komen ze naast elkaar voor. De diepte van het grove
stroomzand wisselt meestal op korte afstand, zodat de A4a en A4b profielen
moeilijk apart zijn te karteren. Bij de min of meer gei'nverseerde A4 profielen
aan de randen van de kreekruggen overheerst het A4b subtype : hier worden
slechts zelden A4a profielen aangetroffen.
Het A41 type neemt slechts een geringe oppervlakte in. Het komt voor
in enkele kleinere plaatjes, meestal aan de overgang van het A4 naar het
A5 type.
De A4v profielen worden uiterst zelden aangetroffen in de smalle kreekruggen in de gemeente Bulskamp (Buitenmoeren).
Het A4p subtype komt ook slechts uitzonderlijk voor in de kleine kreekruggen van het overdekt pleistoceen sublandschap.
Het A4w subtype neemt een niet geringe oppervlakte in van het overdekt
waddenlandschap nabij Adinkerke; hier ligt het in soms vrij brede grillige
stroken (stroombanen) die topographisch niet van de omgevende bodemtypen zijn te onderscheiden.
Kenmerkend voor het A4 type is dat het vrijwel nooit afzonderlijk liggende platen te midden van zwaardere of lichtere bodemtypen inneemt; de
A4 profielen in het Oudland vormen dus een vrijwel overal aaneengesloten
gebied dat doorgaans begrensd wordt door het A5 type.
A5 : zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot Iichter
materiaal1.
Profiel 5 0 . E / 6 , gemeente Steenkerke, metr. coord. 118.800 W - 74.130 N .
Bodemgebruik : bouwland.
1

Zie plaat I, fig. 2.
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0 - 18 cm : Bovengrond, klei, donkerbruin, goed kruimelig, kalkhoudend,
ingeploegde plantenresten en slalmest.
18 - 38 cm : zware klei, bruingrauw, verbrokkelend tot kantige brokjes (tot
4 mm diameter), kalkhoudend, enkele schelprestjes, veel wortelporien en regenwormgangen, roestvlekken, vooral onder in het
horizont.
38- 58 cm : zware klei, grauwgeel, moeilijk verbrokkelend tot kantige brokjes (tot 1/2 cm diameter), zwak vertikale splijting (prismastruct u u r ) , kalkhoudend, talrijke b r u i n r o d e tot bleekbruine roestvlekken, wortelporien en regenwormgangen.
58 - 76 cm : zware klei, grijs tot grauwgrijs, geringe vertikale splijting, kalkrijk, weinig duidelijke roestvlekken, weinig wortelporien.
76-117 cm : lichte klei, witgrijs, goed verkruimelend tot weinig kantige brokjes
(tot 3 mm diameter), veel roodhruine roestvlekken met een
max. tussen 82 en 112 cm, kalkrijk, doorworteld, weinig wortelporien.
117-150 cm : lichte klei, grijs met witte zandlaagjes van ongeveer 1 mm dikte
op onregelmatige afstand, kalkrijk, weinig roestvlekken, weinig
wortelporien.
Op ongeveer 185 cm diepte wordt veen aangeboord.

Tabel 6 - Analysegegevens van het profiel 50,E/6
Diepte

Korrelgrootteverdeling in p
0-2

0

2-20

Humus CaC03 p H / H 2 0

20-50

50-100 100-200 200-500

18 cm

21.1

19.1

20.8

25.3

13.3

0.4

3.63

0.7

7.11

18

38

24.8

21.4

23.1

20.5

10.1

0.1

1.59

o

7.03

38

58

31.5

44.9

19.3

3.7

0.6

0.54

3.4

7

76
76 117
117 *L50

24.3

33.2

27.7

13.4

1.4

0.41

11.8

16.7

15.4

23.9

27.9

15.9

0.2

0.27

10

10.1

10

13.6

40.9

25.3

0.1

0.81

58

7 24
7.5
6.4

7.54

Volgende subtypen worden onderscheiden :
A5a : zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diep te overgaand tot zand,
A5b : zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichter
materiaal, maar geen zand opminder dan 100cm
A5v : zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichter
matenaal, dot tussen 80 en 100 cm rust o n VPO o v e r S ™ t o t l i c ™ e r
materiaaL
A5w : zware klei tot klei tussen 60 en Tm
7
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profielen bestaat het lichter materiaal uit lichte klei en worden geen zandiger
sedimenten op minder dan 100 cm diepte aangetroffen.
Niet zelden verlichten de A5 profielen niet regelmatig naar de diepte
toe; overgangen naar iets zwaarder materiaal of dunne zware tussenlagen
in het licht materiaal komen voor; echter meestal op meer dan 80 cm diepte.
Tot dit type worden ook de profielen gerekend waarin veen of venig
materiaal werd aangetroffen op minder dan 100 cm diepte (A5v subtype).
Indien echter de zandige horizonten tussen het kleidek en het veen slechts eengeringe dikte vertonen worden deze profielen meestal ondergebracht bij de
aangrenzende poelgronden. In de A5v profielen komt nooit grof stroomzand
voor; meestal is het materiaal direct boven het venig horizont iets zwaarder
dan de daarboven gelegeri sedimenten.
Het A5w subtype wordt niet apart onderscheiden omdat het waddenmateriaal doorgaans zavelig tot fijnzandig is, zodat de A5w profielen \yeinig
of niet van het normale A5b subtype afwijken. In zeer uitzonderlijke ge'vallen
werd kleiig waddenmateriaal aangetroffen; deze kleiige horizonten zijn echter
dun. Tussen het kleidek en het waddenmateriaal komt nooit grof zand voor.
De overgang naar het atlantisch waddenmateriaal is doorgaans gekenmerkt
door een humeuze zone.
De variatie van de kleur van de niet humeuze kleiige horizonten der A5
profielen is aanzienlijk. Naast bruingrijze tot geelbruine kleuren komen ook
de uitgesproken grauwe tinten voor die eigen zijn aan de poelgronden. Het
onderliggend lichter materiaal is meestal geelgrijs tot grijs; in de diepere
horizonten komen vaak blauwgrijze reductiekleuren voor. De kleur van de
kleiige horizonten hangt ten dele samen met de textuur; vooral de zware profielen vertonen de grauwe poelgrondkleuren.
De structuur van de bovengrond is doorgaans goed kruimelig; tamelijk brokkelige structuren komen echter vrij dikwijls voor. De diepere kleihorizonten vertonen meestal een duidelijke prismatische structuur. Vooral bij
uitdroging kan een aanzienlijke vertikale splijting worden waargenomen.
De roestverschijnselen beginnen gewoonlijk reeds in de bovengrond. Ze
zijn vooral talrijk en duidelijk bij de overgang naar het lichter materiaal.
Meestal is het gehele profiel kalkrijk; onder weide en, in speciale omstandigheden, ook onder bouwland (blekgronden) is de bovengrond echter ontkalkt. De kalk komt in de profielen met bruingrijze dekklei meestal homogeen
verdeeld voor. In de grijsgrauwe profielen echter worden niet zelden kalkconcreties aangetroffen van wisselende vorm en grootte in een veel minder
kalkhoudend materiaal.
Onder een groot deel van de A5 profielen is veen aanwezig. Deze A5
Profielen met veen in de ondergrond zijn min of meer ingeklonken; het zijn
doorgaans de zware profielen waarvan de dekklei de karakteristieken van poelgrondklei (serie B) vertoont. De ingeklonken A5 profielen kunnen meerdere decimeters beneden de zandigere kreekruggen liggen.
Het A5 type neemt 1400 a 1600 ha in. Het komt verspreid voor door
geheel het Oudland.
Van de subtypen worden de A5b profielen het meest aangetroffen; nochtans neemt het A5a subtype in het inbraakgebied en in de brede kreekruggen
eenniet onaanzienlijke oppervlakte in.
De A5 profielen van het inbraakgebied alsmede de in platen gelegen A5
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profielen in het midden van de brede kreekruggen zijn doorgaans niet ingeklonken, in tegenstelling tot de profielen welke aan de randen van deze kreekruggen voorkomen. In smallere kreekruggen, die vrijwel geheel uit A5 profielen bestaan, is doorgaans veen in de ondergrond aanwezig. Hierdoor liggen
deze A5 profielen gemiddeld aanmerkelijk lager dan de profielen in de brede
kreekruggen.
Het A5v subtype wordt veelvuldig aangetroffen ; het neemt, vooral in het
gebied van Steenkerke en Bulskamp, smalle stroken in op de grens tussen
de poelgronden en de hogere kreekruggronden. Deze stroken werden veelal
bij de poelgronden gekarteerd. Verspreid in de bovenloop van de kreekruggen van het zuidoostelijk deel van het gekarteerde gebied komen A5v profielen voor welke kleine depressies vormen temidden van de omringende hogere kreekruggronden.
Het A5p subtype wordt algemeen aangetroffen in de kleine kreekruggen
van het overdekt pleistoceen sublandschap; ook aan de randen van de bredere
kreekruggen in dit gebied komt het voor.
De meeste A5 profielen in het overdekt waddenlandschap nabij Adinkerke en ten zuiden van Wulpen behoren tot het A5w subtype. In het gebied van
Adinkerke ligt dit type doorgaans in vrij grillage brede stroken (stroombanen). De A5w profielen zijn topografisch meestal niet te onderscheiden van
de omringende typen.
A6 : zware klei tot klei, op meer dan 100 cm diepte overgaand tot lichter
materiaal ; geen veen in de ondergrond.
Tabel 7 - Verkorte profielbeschrijving en analysegegevens van profiel 35,E/299 Gemeente Koksijde - metr. coord. 122.520 W - 78.400 N.
Bodemgebruik : weide.
Diepte

0 - 2 0 cm

Materiaal

Korrelgrootteverdeling
0-20 li 20-50 it > 50 n

klei

35.3

20- 36

klei

38.3

36- 61

klei

61-103

zware klei

103-123
123-

12

Humus CaC03 p H / K C l

52.7

6.4

0.5

6.68

9.7

52

1.74

2.2

6.84

45.9

7.9

46.2

0.81

6.3

7.08

63.4

17.1

19.5

0.69

18.4

7.16

w a r e klei

55.6

23.1

21.3

1.04

lichte klei

17.9

7.34

21.7

5.8

72.5

1.25

17.0

7.58
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De structuur van het kleiig materiaal der A6 profielen vertoont grote
gelijkenis met deze van het A5 type. De A6 profielen zijn meestal kalkrijk;
de kalk is homogeen verdeeld. Roestverschijnselen komen vrijwel altijd voor
tot in de bovengrond.
Het A6 type neemt slechts een geringe oppervlakte in. Alleen in het
inbraakgebied werden de A6 profielen afzonderlijk op de kaart aangegeven.
Hier vormt het type kleine platen welke omringd zijn door lichtere bodemtypen. Ook in de brede kreekruggen komt het A6 type soms voor; de hier
aangetroffen A6 profielen echter werden, wegens hun geringe oppervlakte,
meestal tezamen met het A5 of het Bl type gekarteerd.
Topographisch liggen de A6 profielen in het inbraakgebied even hoog
als de omringende lichtere kreekruggronden.
De A6 profielen langs de duinenrand in het noorden van het Oudland
dienen apart vermeld. Hier komen doorgaans op geringe diepte reductiekleuren
voor, terwijl de bovengrond vaak zwart-humeus en lichtelijk verveend is.
Abl : zware klei tot lichte klei, overgaand tot lichter materiaal, dat op minder
dan 100 cm diepte overgoat tot zware klei.
Tot dit type worden sterk uiteenlopende profielen gerekend, met als gemeenschappelijk k'enmerk het voorkomen van zware klei op varierende diepte
onder licht materiaal.
Het bovenste deel van de Abl profielen kan zijn opgebouwd als de profielen van de typen A2, A4 en A5. Er werd nooit grof zand boven de zware
klei aangetroffen. De overgang van het lichter materiaal tot de zware klei,
die veelal scherp is, ligt in de meeste gevallen tussen 60 en 100 cm diepte.
De bovenste horizonten vertonen bruingrijze tot grijze tinten; indien de
deklaag uit zware klei bestaat kunnen ook grauwe kleuren voorkomen. De
onderste zware klei is grauwgrijs en is te beschouwen als poelgrondklei.
Dit type neemt in het Oudland slechts een geringe oppervlakte in. Het
ligt voornamelijk in de buitenbochten van de kreekruggen, waar het de overgang vormt tussen de hogere kreekruggronden en de poelgronden. Meestal
zijn de hier voorkomende smalle stroken van het Abl type niet apart op de
kaart aangegeven. De profielen werden doorgaans tot het A4 of tot het A5 type
gerekend, naar gelang de dikte van de bedekkende kleilaag.
De Abl profielen werden bij het Bl type gekarteerd als de lichte horizont slechts een geringe dikte bereikte.
In de ondergrond van de Abl profielen is altijd veen aanwezig; doorgaans
zijn deze profielen dan ook sterk ingeklonken. Topografische zijn ze nauwehjks of niet te onderscheiden van de aangrenzende poelgronden.
Serie B : Poelgronden.
Bl : zware klei, op meer dan 100 cm diepte rustend op veen 1 .
Profiel 51,W/33, gemeente Lampernisse, metr. coord. 113.570 W. 72.610 N.
Bodemgebruik : weide.
0 - 12 cm : Bovengrond, zware klei, bruingrijs, ingedroogd tot harde kantige
brokjes (tot 3mm diameter), kalkarm, veel roestvlekken en roestpijpjes rond de wortels, sterk doorworteld.
1
Ziepkat II,fig.2.
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12- 54 cm : zware klei, ingedroogd, prismatische structuur met vertikale splijting, kalkarm, minder roestvlekken, goed doorworteld, wortelporien en regenwormgangen.
54- 83 cm : zware klei, grijs, kneedbaar, moeilijk verbrokkelend, weinig
vertikale splijting boven in het horizont, kalkhoudend, voornamelijk in witgrijze concreties van 10-20 /t diameter met een maximum tussen 60 en 75 cm, weinig onduidelijke roestvlekken, weinig
doorworteld.
83-105 cm : zware klei, grijs, kneedbaar en zeer plastisch, weinig kalkhoudend, veel roestvlekken, met een diameter van 1-3 m m en in
elkaar overlopend, zeldzame roestconcreties.
105-109 cm : zware klei, grauw met veel verspreide veenresten, weinig kalkhoudend, veel roestvlekken.
109
cm : veen, amorph, zwartbruin met groene vlekken, H2S-houdend.

Tabel 8 - Analysegegevens van het profiel 51.W/33
Diepte

Korrelgrootteverdeling in P

0-2
0- 12c m

2-20

20-50

50-100 100-200200-500

25.8

35.5

23.5

10.9

12-54

40.5

29.3

22.9

54-83

36.7

52

10.3

83-105

40

51.5

24.8

62

6.3
0.9
0.4
1.2

105-109

8
11.8

H u m u s CaC03 p H / K C l

3.5
1
0.1
0.1
0.1

0.8

10.05
1.16

0.8
1.45

0.1

6.79

0
0
1
0.3
0.5

4.68
5.79
7.18
6.99
6.96

Tot dit type worden ook de profielen gerekend waarin dunne, iets lichtere horizonten voorkomen in de zware klei of tussen de zware klei en het
veen. Deze profielen behoren tot het subtype Bla, terwijl de profielen welke
geheel uit zware klei bestaan, ondergebracht worden bij het subtype Bib.
De lithologische samenstelling van de Bl profielen is vrij constant De
textuur van de zware klei vertoont weliswaar verschillen; deze vallen echter
doorgaans binnen een textuurklasse. De lichtere horizonten welke in sommige
Bla profielen worden aangetroffen bestaan uit klei, zelden uit lichte klei.
Dergelijke profielen vertonen over^angen naar het Abl type De lichtere
horizonten tussen de zware klei en het veen, welke de meeste Bla profielen
kenmerken bestaan uit lichte klei tot zavel ; overgangen naar slibhoudend
zand of zand komen vnjwel nooit voor. De Bla profielen met lichter rnateriaal
op meer dan 100 cm diepte staan dicht bij het A6 type
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tige brokken voor, terwijl in natte toestand het materiaal zeer papperig en
zonder enige structuur is. In de horizonten, welke direct beneden de humeuze
bovengrond liggen, k'an bij uitdroging een zeer duidelijke prismatische structuur worden waargenomen. De grootte van de structuureenheden varieert sterk;
de hoeken ervan zijn altijd scherp. De diepere horizonten, die meestal nat zijn,
vertonen geen duidelijke structuur. De zware klei is hier zeer plastisch. Bij
sterke uitdroging kan een zwakke vertikale splijting worden waargenomen.
In de bovengrond komen altijd talrijke duidelijke roodbruine roestvlekken voor. In profielen onder weide kunnen roestvormingen rond de wortels
worden waargenomen. Naar beneden toe verrninderen de roestvlekken zeer
snel, om veelal te verdwijnen in de min of meer gereduceerde horizonten.
De Bla profielen vertonen echter doorgaans roestvlekken door het gehele
profiel; deze roestvlekken zijn vooral talrijk en duidelijk op de overgang naar
lichtere horizonten. In de profielen, waarin het veen slechts weinig beneden
100 cm diepte voorkomt, vertonen de horizonten boven het veen zeer veel roestvlekken en soras ook min of meer duidelijke roestconcreties. Deze overgangshorizonten worden «roestzone » genoemd ; ze zijn een indicatie voor de diepte
van het veen.
In de meeste Bl profielen is de bovengrond en het direct onderliggend
horizont geheel ontkalkt. Alleen de profielen van het Bla subtype hebben
doorgaans een kalkhoudende bovengrond. De diepte, tot waar de ontkalking
is gegaan, varieert in sterke mate. Meestal zijn de Bl profielen tot ongeveer
40 cm kalkarm; er komen echter ook Bl profielen voor welke tot op meer
dan 100 cm diepte ontkalkt zijn. In zeer veel gevallen komt de kalk voor als
in grootte en vorm varierende concreties, welke in een minder kalkhoudend
grondmateriaal zijn gelegen. Vooral bij de Bla profielen echter is de kalk
meer homogeen door het grondmateriaal verdeeld. Het kalkgehalte van de
diepere horizonten schommelt sterk. Tussen kalkrijke horizonten komen ook
minder kalkhoudende of zelfs kalkarme lagen voor. Niet zelden wordt een
maximaal kalkgehalte aangetroffen tussen 50en 80 cm.
Het Bl type beslaat ongeveer 1000 ha. Het komt voor in de grotere en
kleinere depressies. De Bla profielen worden vooral aangetroffen langs de
randen van de kreekruggen; niet zelden liggen deze profielen iets hoger dan
de aangrenzende Bib profielen. De meeste Bl gebieden worden begrensd
door kreekruggronden en door gronden van het B2 type. Nabij het overdekt
pleistoceen landschap grenst het Bl type vooral aan overdekt pleistocene gronden. In enkele gevallen worden Bl kommetjes aangetroffen, geheel omgeven
door overdekt pleistocene gronden.
De Bl profielen, die aan overdekt pleistocene gronden en aan overdekte
waddengronden grenzen, liggen iets hoger dan de Bl profielen te midden van
de depressies; de onderliggende veenlaag is hier dun, waardoof gecn sterke
inklinking heeft plaats gehad.
B2 : zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen1.
Profiel 51.W/1, gemeente Alveringem, metr. coord. 113.990 W -71.750 N.
Bodemgebruik : weide.
0-10 c m : Bovengrond, zware klei, bruingrijs, verkruimelend tot kleine kantige brokjes, weinig kalkhoudend, veel roestvlekken en roestpijpjes,
sterk doorworteld.
1

Zie plaat II, fig, 3.
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10-30 cm : zware klei, grijsgrauw, brokkelige structuur, kantige brokjes, met
diameter tot 3/4 cm, enkele vertikale spleten, bijna niet kalkhoudend, kalk in concreties van onregelmatige vorm, veel bruine
roestvlekken, sterk doorworteld, veel wortelporien.
30-52 cm : zware klei, grauwgrijs, iets kneedbaar, verbrokkelend tot kantige
brokjes (tot 1 cm diameter), weinig kalkhoudend, weinig roestvlekken, goed doorworteld, wortelporien.
52-72 cm : zware klei met zelfde eigenschappen als voorgaande, zeer weinig
roestvlekken, minder doorworteld.
72-91 cm : zware klei, donkergrauw, plastisch, weinig verbrokkelend, kalkarm, veel roodbruine roestvlekken met een maximum tussen 83 en
91 cm (roestzone), iets doorworteld, weinig wortelporien.
91
cm : veen, amorph, zwartbruin.

Tabel 9 - Analysegegevens van het profiel 51,W/1
Die

Pte

0-10 cm
10-30
30-52
52-72
72-91

Korrelgrootteverdeling in /i

0-2

2-20

20-50

31.2
43
54.6
35.1
51.9

32.9
28.7
33.2
42.8
37.3

26.5
21.6
10.7
19.9
9.7

Humus CaC03 p H / K C l

50-100 100-200 200-500
7.2
5.8
1.3
2.1
0.9

0.5

1.7
0.9
0.2
0.1
0.2

9.85
2.06
0.88
0.65
0.85

0.85
0.38
0.7
3.2
0

5.30
6.15
6.68
7.13
6.74

De uitzonderlijk voorkomende profielen, waarin tussen de zware klei en
het veen een dunne laag iets lichter materiaal wordt aangetroffen, werden
niet onder een apart subtype ondergebracht.
De lithologische samenstelling van het merendeel der B2 profielen is
tamelijk constant. De zware klei vertoont slechts geringe textuurverschillen;
het percentage afslibbaar bedraagt doorgaans meer dan 60 %. Zeer zware
klei, voor meer dan 90 % bestaande uit deeltjes kleiner dan 20 M komt soms
"voor.
Het veen is doorgaans amorph; dieper echter zijn dikwijls houtresten te
onderscheiden. Niet zelden vertoont het veen een min of meer belangrijke
bijmenging met terngeen materiaal.
De kleur van de B2 profielen komt goed overeen met deze van de Bl
profieen; de grijze gereduceerde horizonten worden meestal ondieper in het
profiel aangetroffen. De bovenste lagen van het veen zijn zwartbruin tot
J
donkerbruin.
De structuur van de bovengrond onder weide is doorgaans fijn-brokkelig.
In de lagen welke direct beneden de humeuze bovengrond W e n komen
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Het B2 type beslaat 500 tot 600 ha. Het ligt in kommen die in grootte
en vorm wisselen en die meestal omringd zijn door profielen van het Bl type.
Slechts in enkele gevallen grenst het B2 type direct aan de kreekruggronden.
De kommen van het B2 type liggen lager dan de omringende gronden van
het Bl type. Plaatselijk grenst het B2 type aan overdekt pleistocene gronden
of aan overdekte waddengronden. De hier voorkomende B2 profielen liggen
wat hoger dan de B2 profielen in het midden van de depressies, omdat de
onderliggende veenlaag in deze randgebieden dun is.
B3 : zware klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op veen.
Tabel 10 - Verkorte profielbeschrijving en analysegegevens van het profiel 51,W/43,
gemeente Lampernisse, metr. coord. 112.150 W - 70.100 N.
Bodemgebruik : weide.
Diepte

Materiaal

0- 4 cm

zware klei

Korrelgrootteverdeling
0-20 n 20-50 /i > 50 p.
73.2

23.3

3.5

Humus CaC03 p H / K C l

4.1

0.2

6.3

4-13

zware klei

76.6

18.9

4.5

1.7

0.5

6.5

13-44

zware klei

86.2

12.5

1.3

2.37

0.4

5.62

44-

veen

De profielopbouw van het B3 type komt in sterke mate overeen met deze
van het B2 type. De klei is doorgaans zeer zwaar. De B3 profielen vertonen
altijd op geringe diepte grauwgrijze reductiekleuren. Soms zijn de profielen
geheel grauw ten gevolge van een sterke venige bijmenging.
De B3 profielen zijn doorgaans ontkalkt. Plaatselijk echter worden B3
profielen aangetroffen waar in de klei grote aantallen zoet- en brakwaterschelpen en schelpresten voorkomen.
Dit type neemt slechts een geringe oppervlakte in; het komt bijna alleen
voor in de laagste gedeelten van de grote depressies in het zuidoostelijk deel
van het gekarteerde gebied.
B4 : venig materiaal, meer dan 100 cm.
De B4 profielen bestaan vrijwel geheel uit onzuiver zwart amorphi veen,
waarin zeer veel terrigeen materiaal is bijgemengd en waarin soms kleiige of
zandige lensjes en laagjes voorkomen. Dikwijls bestaat de bovengrond uit
zwart, zeer humeus zandig materiaal (overgestoven duinzand).
Dit type, dat slechts een zeer geringe oppervlakte inneemt, wordt alleen
aangetroffen in het westen van het gekarteerde gebied aan de zuidkant van
debinnenduinen van Adinkerke.
Serie W : Overdekte waddengronden.
Wl : zware klei tot klei, tussen 60 en 120 cm diepte rustend op atlantische
waddensedimenten.
Profiel 35,E/154, gemeente Wulpen, metr. coord. 116.160 W - 79.060 N.
Bodemgebruik : weide.
0- 11 cm: Bovengrond, zware klei, bruingrijs, verbrokkelend tot kantige
brokjes (tot 1/3 cm diameter), weinig kalkhoudend, tamelijK veel
roestvlekken, zeer sterk doorworteld.
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11- 27 c m : zware klei, donkergrauw, verbrokkelend tot kaiitige brokjes (tot
1/2 cm diameter), zwakke prismatische structuur met vertikale
splijting, weinig kalkhoudend, veel roestvlekken en roestpijpjes
rond wortelgangen, wortelporien, regenwormgangen.
27- 47 c m : zware klei, grauwgrijs, goed verbrokkelend tot kantige brokjes
(tot 1 cm diameter), zwakke prismatische structuur met vertikale
splijting, weinig vaalgele roestvlekken, goed doorworteld, wortelgaatjes.
47- 62 cm : zware klei, grijs, zwakke prismatische structuur met vertikale
splijting, kalkhoudend, plaatselijk verspreide kalkvlekjes (tot
1/3 cm diameter), minder doorworteld, wortelporien.
62• 70 cm : zware klei, grijs, goed kneedbaar, weinig kalkhoudend, zeer veel
bruine roestvlekken, onregelmatige veenhoudende vlekjes (tot
1/2 cm diameter), weinig doorworteld, weinig wortelgaatjes.
70- 81 cm : veenklei, zwartbruin met zwarte veenrestjes, kalkarm, weinig
bruine roestvlekken.
81- 92 cm : fijn slibhoudend zand, grijsbruin, kalkarm, veel onregelmatige
bruine roestvlekken (tot 1/3 cm diameter), iets doorworteld.
92-111 c m : fijne zavel, grijsbruin, weinig kalkhoudend, bruine roestvlekken,
weinig doorworteld.
Ill cm : slibhoudend zand, grijsblauw, kalkrijk, enkele vaalbruine roestvlekken, zeer weinig doorworteld.

Tabel 11 - Analysegegevens van het profiel 35,E/154
Diepte

Korrelgrootteverdeling in M

0-2
0- 11cm
11- 27
27 47
47 62
62 70
70 81
81 • $2
92 -111
111

2-20

20-50 50-1C0 IC0-200200-500 500-1COO

28.5

30.6

27.9

38.9

29.3

23.7

38.3

40.9

17.8

29

40.2

23.9

11.6 34.2

45.3

16.6 27.2

35.7

10
6.9
2.7
65
7.4
19

8.8
9
7.5

42.1

39.6

51

31.6

37.7

45

45

6.6
45

Humus CaC03 p H / K C l

2.6
1.2
0.3
0.4
05
1.5
5
1.8
4.8

0.3

0.1

5.05

0.55

0
0
0
0
0
0
0
1.4

0.46

13.6

7.92

8.19

2
1.01
0.75
0.62
16.3
0.55

0.3

0.2

5.23
6.11
6.98
7.22
7.01
7.20
7.55

De textuur van de Dulnkerke II-klei kan vrij sterk varieren. In het overdekte waddenlandschap ten zuiden van Wulpen wordt de deklaag hoofdzakelijk
gevormd door zware tot zeer zware klei, welke in textuur overeenkomt met
de zware poelgrondklei. In het gebied bij Adinkerke echter is de jonge klei
doorgaans lichter ; veelal bestaat hier het gehele dek uit klei. Nabij de duinen
worden profielen aangetroffen waarvan de bovenste horizonten sterk gemengd
zijn met duinzand.
Tussen het jonge dek en de waddensedimenten komt doorgaans een
humeuze zone voor die over kan gaan tot veenklei of zelfs tot veen. De dikte
van deze vemge horizont bedraagt meestal niet meer dan 40 cm. De diepte
waarop het veen wordt aangetroffen varieert tussen 80 en 110 cm beneden
maaiveld.
De textuur van het atlantisch waddenmateriaal kan zeer uiteenlopen.
Doorgaans wordt hchte klei tot slibhoudend zand aangetroffen. Soma echter
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komt ook klei of fijn zand voor. Vrijwel altijd vertonen de atlantische waddensedimenten een fijne gelaagdheid. Het materiaal van deze lagen kan een
zeer verschillende textuur bezitten.
In enkele profielen wordt het atlantisch waddenmateriaal geheel door
slappe zware klei gevormd, waarin zwavelgele vlekjes voorkomen, bestaande
uit basisch ferrisulfaat (katteklei).
Tot het Wl type worden ook de weinig voorkomende profielen gerekend
waarin de Duinkerke II-klei direct rust op oud duinzand. De bovenste horizonten van dit oud duinzand zijn veelal gemengd met een weinig jongere
klei. De textuur van het niet kleihoudend oud duinzand is duidelijk grover
dan deze van de zandige atlantische waddensedimenten.
De kleur van de jonge klei is grijs tot grauwgrijs en verschilt weinig van
de poelgrondklei. Nochtans komen de blauwgrijze reductiekleuren hier minder voor, terwijl soms, in de lichtste profielen, de klei meer bruingrijs is,
zoals de klei van kreekruggronden. De venige horizonten zijn donkerbruin tot
zwart. Het atlantisch waddenmateriaal is meestal bleekgrijs ; blauwgrijze reductiekleuren komen echter veelvuldig voor.
De structuur van de bovengrond is goed kruimelig tot brokkelig. De
diepere kleihorizonten vertonen bij uitdroging een duidelijke prismatische
structuur. De zware klei is in natte toestand soms compact en vertoont dan
geen duidelijke structuur.
De roestvlekken komen vrijwel altijd voor door het gehele profiel.
In profielen met een venige tussenlaag ontbreken de roestvlekken soms in
verschillende horizonten. Nabij de overgang naar het atlantisch waddenmateriaal wordt gewoonlijk een duidelijke roestzone waargenomen, die doorgaat
tot in de waddensedimenten. In de diepere, gereduceerde, horizonten met
blauwgrijze kleuren ontbreken de roestverschijnselen geheel.
In de Wl profielen welke onder weide liggen is de bovengrond doorgaans
ontkalkt. De meeste Wl profielen echter, vooral deze welke geheel of gedeeltelijk bestaan uit iets lichtere klei, zijn kalkhoudend tot kalkrijk. In de
zware profielen kan de kalk in de deklaag voorkomen onder de vorm van
concreties. De profielen met een venige tussenlaag vertonen meestal een laag
kalkgehalte, direct boven.en beneden het veen.
Het Wl type beslaat ongeveer 300 ha. De Wl profielen met een venige
tussenlaag zijn doorgaans duidelijk ingeklonken; ze liggen echter iets hoger
dan de aangrenzende poelgronden. Deze laagliggende Wl profielen worden
voornamelijk aangetroffen in het overdekte waddenlandschap ten zuiden van
Wulpen.
De Wl profielen zonder venige tussenlaag liggen even hoog als de lichte
kreekruggronden.
Ten zuiden van Adinkerke en Wulpen nemen de Wl profielen aaneengesloten oppervlakten in. Ten noorden en ten westen van Adinkerke Komen ze
voor in kleine platen die van elkaar gescheiden zijn door overdekte kreekruggronden (vooral A4w en A5w profielen).
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W2 :zware klei tot klei, op minder dan 60 cm rustend op atlantische waddensedimenten.
• Tabel 12. Verkorte profielbeschrijving en analysegegevens vanprofiel 50,E/55,
gemeente Veurne, metr. coord. 123.800 W -75.540 N .
Die

Pte

Materiaal

0-18 cm
18-39

Korrelgrootteverdeling
0-20 /t 20-50 ii > 50 n

zware klei

52.2. 20.7 27.1

klei
zware klei
humeus

35

14.9 50.1

60

22.7 17.3

49-75

klei

39.7 43.3 17

75

"84

zware klei

53.7 33.3 13

84

"

klei

47.2

39-49

H u m u s CaC03 p H / K C l
4.48
0.69

8.7

7.48

0.7

6.72

5.1
0.87

0 6.55

4.5

30.1 22.7

7.12

12.3

0 6.69

1.12

0.6

6.87

De overgang naar het atlantisch waddenmateriaal isgekenmerkt door een humeuze
Degroeiingshonzont (39 tot 49 cm).

Volgende subtypen, dieafzonderlijk opdebodemkaart zijn aangegeven.
worden onderscheiden:
W2a : zware klei tot klei, tussen 20en60cmdiepte rustend op fijn zand
tot zand.
W2b: zware klei tot klei, tussen 20 en60 cm diepte rustend opin hoofdzaak
hcnte klei.
W2c : zware klei totklei, tussen 20en60cm diepte rustend opeen kleilaag
van ten minste 40 cm dikte (profiel 50E-55)'.
Deze onderverdeling werd doorgevoerd omdat binnen dit type de pro6
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dere waddenklei is donkergrijs, maar vertoont toch nooit de iets bruinige
tint van de jonge klei. Soms komen dieper in de profielen blauwgrijze reductiekleuren voor.
De structuur van de bovenste kleiige lagen is kruimelig tot brokkelig.
Vooral indien het jonge kleidek uit zware klei bestaat komt onder de bovengrond een prismatische structuur voor. De waddenklei van de W2c profielen
heeft eveneens een prismatische structuur. Komt waddenklei in de diepere
horizonten voor, dan is dit materiaal meestal nat en compact.
In de fijn gelaagde horizonten, bestaande uit waddenmateriaal, wordt
niet zelden een plaatstructuur aangetroffen; de structuureenheden komen overeen met de dunne laagjes van wisselende textuur.
Zowel het dekmateriaal als het waddenmateriaal is in de meeste gevallen
kalkhoudend tot kalkrijk. Variaties in kalkgehalte tussen de verschillende
horizonten komen veelvuldig voor. In profielen met een humeuze begroeiingshorizont zijn de bovenste lagen van het waddenmateriaal niet zelden kalkloos
(zie analysecijfers, profiel 5 0 , E / 5 5 ) .
Roestvlekken komen meestal niet in de bovengrond voor. Vooral nabij
de overgang naar atlantisch waddenmateriaal worden talrijke duidelijke roestvlekken waargenomen, die echter snel in aantal en duidelijkheid verminderen
in het waddenmateriaal.
De verspreiding van het W2 type is beperkt tot het overdekte waddenlandschap, ten westen van het dorp Adinkerke. Hier neemt het aaneengesloten oppervlakten in, die ongeveer even hoog liggen als de lichte kreekruggronden.
De diverse subtypen komen meestal op korte afstand van elkaar voor. Vooral in
de platen van het W2c subtype worden veelal smalle stroken aangetroffen,
bestaande uit W2a en W2b profielen. Op de bodemkaart diende daarom een
zekere groepering te worden toegepast.
Serie P : Overdekt pleistocene

gronden.

P3 : gebroken klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op pleistoceeen

1

.

Profiel 51.W/6, gemeente Alveringem, metr. coord. 114.890 W -71.080 N.
Bodemgebruik : bouwland.
0-22 cm : Bovengrond, zware klei, leemhoudend, donkergrijs, brokkelig, brokjes met diameter tot 1/4 cm, strooikalkbrokjes, veenhoudende pieKjes, baksteenrestjes, goed doorworteld.
, ,.
, j,-22-45 cm : zware klei, gebroken, bruingrauw, kneedbaar, brokjes met diameter
tot 1 cm, weinig horizontale splijting, kalkarm, veel roestvlekken,
enkele verspreide veenhoudende plekjes.
45-60 cm : leemhoudend zand, witgrijs, kalkarm, weinig roestvlekken, doorworteld, wortelgaatjes.
, ,
. . , „ . Ai.
60-72 cm : zandhoudend leem, grijs, iets verkrmmelend tot krumiels_ met dia
meter tot 1/2 cm, kalkarm, verspreide bruinachtige vlekjes, zeer
veel roestvlekken.
label 13 . Analysegegevens van het profiel 51,"W/6
P ie Pte
Korrelgrootteverdeling in y.
Humus CaCQ3 p H / K Q
0-2

2-20 20-50 50-100 100-200 200-500 500-1000

0-22 cm 28.2 18.5
"45
42.2 20.1
45
"60
8.2 8.5
^ 2 ^
19.9 1 0 7
22

1 Zi

e plaat I, fig. 2.

15.6
15.1
33.3
29.1

7.2 23.5
13
8.1
15.9 26.1
21.7 13.4

6
1-3
7.7
4.9

1
0.2
0.3
0.3

2.14
0.59
0.19
016

2.6
0
0
°

7.10
6.50
6.30
bJ
*

,=

>6
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Het gebroken-kleidek is meestal dikker dan 40 cm ; slechts zelden worden
profielen aangetroffen waarvan alleen de bovengrond uit poldermateriaal
bestaat.
De textuur van het gebroken materiaal loopt uiteen. Doorgaans vertoont de
bovengrond de sterkste bijmenging met pleistoceen zandig of lemig materiaal;
in vele prohelen echter komen op de overgang naar het pleistoceen horizonten
voor die slechts voor een gering deel uit poldermateriaal bestaan. Meestalis
de textuur van het poldermateriaal niet homogeen ; verspreide zandvlekken
en mm ol meer horizontale 2 a n d i g e laagjes komen veelvuldig voor.
JJe overgang naar het pleistoceen materiaal isveelal scherp. In profielen,
waann het pleistoceen lemig i s , komen echter ook geleidelijke overgangen
voor. Het pleistoceen materiaal kan uiteenlopen van leem tot zand. Lemig zand
tot zandig leem komen het meest voor. Het zand vertoont som s een bijmenging
met geremameerd tertiair. In enkele profielen ru s t het pleistoceen tussen90
en 1^0 cm diepte op zware Ieperse klei.
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24 - 34 cm : zware klei, goed leemhoudend, bruingrijs, onregelmatige netvormige splijting, kneedbaar, verbrokkelbaar, kalkarm, zeer veel
onregelmatige bleekbruine roestvlekken, goed doorworteld, wortelgangen, baksteenrestjes.
34- 58 cm : zware klei, leemhoudend, grijsgrauw, onregelmatige netvormige
en kronkelige splijting, kneedbaar, kalkarm, veel bleekbruine
roestvlekken, talrijke zwartbruine verveende brokjes met diameter tot 1/3 cm, goed doorworteld, wortelgangen.
58- 83 cm : zware klei, sterk leemhoudend, grijsgrauw, met verspreide zeer
onregelmatige bleekgrijze dunne zandige plaatjes, min of meer
horizontaal liggend, kneedbaar, weinig netvormige splijting, weinig kalkhoudend, veel bruine roestvlekjes, iets doorworteld,
wortelgangen.
83-110 cm : lichte leem, bleekgrauw, met onduidelijke bleekgrijze vlekken,
kalkrijk, weinig bruine roestvlekken, zeer weinig doorworteld,
enkele wortelgangen.
110-126 c m : lichte leem, bleekgrijs, met witgrijze vlekken, kalkrijk, weinig
roestvlekken.
Tabel 14 - Analysegegevens van het profiel 51,W/66
Diepte

Korrelgrootteverdeling in f.

0-2
0- 24 cm

2-20

20-50

Humus CaC03 p H / K C l

50-100 100-200 200-500 500-1C00

23.8

20.4

28.1

11.4

13

24- 34

26.2

21.8

31.1

10.2

34- 58

44.8

22

22.3

58- 83

58.5

10.8

16.1

8.7
8.4
14

83-110

21.7

18.8

38.5

19.3

110-126

20.1

11.1

42.8

20

1.5
0.5
1.5
5.6

3
1.8
0.8
0.1
0.2
0.3

0.3
0.2
0.2

2.17
2.80
3.78
2.90
0.37

0.1

0.22

0
0
0
1.2
7.4
5.9

6.80
6.40
6.14
6.66
6.96
7.26

Het dek van gebroken klei is doorgaans 60 tot 100 cm dik; soms worden
profielen aangetroffen waarin meer dan 100 cm gebroken materiaal voorkomt.
De textuur van het gebroken materiaal wisselt nog sterker dan dit van het P3.
type. Ook bij de P4 profielen zijn de bovenste horizonten meestal sterk gebroken, evenals de overgangshorizonten naar het onderliggend pleistoceen.
Dikwijls worden horizonten aangetroffen bestaande uit weinig of niet gebroken
materiaal. In dit verband komen veel overgangen voor naar het P6 type. In
het gebroken-kleidek worden vaak zandige vlekken en bandjes gevonden.
vooral in de bovenste en benedenste horizonten van het dek.
Het pleistoceen materiaal loopt uiteen van leem tot zand; lemig zand tot
zandig leem komen het meest voor. Ook worden vrij veel profielen aangetroffen waarin het gebroken poldermateriaal rust op een mengsel van tertiaire
klei en pleistoceen zandig materiaal. De overgang van het polderdek naar het
onderliggend pleistoceen zand is.dan weinig kenmerkend wat betreft de textuur. Nochtans tekenen deze « gebroken tertiaire klei» horizonten zich duidelijk af in de profielen door hun afwijkende grijsgroene tot grijsgele tinten.
Bij het P4 type werden ook de zeldzaam voorkomende profielen gekarteerd
waarvan de bovengrond bestaat uit zuiver colluviaal lemig materiaal, evenals
de profielen waarin het gebroken-kleidek op ongeveer 100 cm diepte direct
rust op tertiaire klei. Deze laatste profielen, wejke eigenlijk tot de serie T
•behoren, komen zo zelden en zo verspreid voor, dat ze niet als een apart
bodemtype op de kaart werden gebracht.
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De kleur van de niet humeuze gebroken klei komt overeen met deze van
de P3 profielen. Nochtans vertoont het P4 type naar verhouding meer grauwgrijze poelgrondkleuren, daar niet of weinig gebroken horizonten hier veelvuldiger voorkomen. Het onderliggend pleistoceen is bleekgrijs tot grijs;
soms grijsgroen.
De structuur van de P4 profielen is goed te vergelijken met deze van het
P3 type.
De meeste P4 profielen zijn kalkarm; soms echter zijn de onderste horizonten van het gebroken-kleidek kalkhoudend, terwijl ook kalkhoudende
pleistocene horizonten kunnen voorkomen.
Het gebroken materiaal vertoont vele en duidelijke bleekbruine tot bruinrode roestvlekken. In het pleistoceen worden veel minder roestvlekken aangetroffen; dezezijn onduidelijker en bleker van kleur.
Het P4 type neemt in het Oudland een iets grotere oppervlakte in dan
het P3 type. Gemiddeld liggen deze profielen iets beneden de P3 profielen;
de hoogteligging kan echter vrij sterk varieren. De laagste P4 profielen liggen
20 a 30 cm beneden de lichte kreekruggronden, terwijl de hoogste ongeveer
30 cmboven dit niveau uitkomen.
Het P4 type vormt vaak stroken langs de niet met polderafzettingen bedekte pleistocene gebieden; vooral daar waar het oppervlak van het pleistoceen
enige helling vertoont. Zeer dikwijls komt het type voor in platen van varierende grootte envorm, waarin meestal kopjes van het P3 type liggen.
P5 : zware klei, tussen.20 en 60 cm diepte rustend op pleitoceen.
Tabel 15 - Verkorte profielbeschrijving en analysegegevens van profiel 66,W/3, gemeente Lo, metr. coord. 113.120 W - 66.910 N
Bodemgebruik : bouwland.
Diepte
0

Materiaal

Korrelgrootteverdeling
0-20 li 20-50 fi > 50 ii

H u m u s CaC03 p H / K C l

18 cm

zware klei

57.7

20.1

22.2

3.18

0

IB

49

zware klei

80.3

11.8

7.9

1.19

0

6.09

49

58

humeuze klei

35.4

35

29.6

2.85

0

6.13

58

72

leem

25.9

39.8

34.3

0.47

0

6.10

72

90

leem

23.3

39.6

37.1

0.29

0

6.20

9.4

12.1

78.5

0.14

2.3

7.50

90 •105

leemhoudend
zand

5.72
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7 7 * S c h e i d i n S e e n duidelijke humeuze of zelfs
ncnt vemge nonzont voor (subtype P5b)
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De textuur van het pleistoceen materiaal varieert van zand tot leem; lichte
leem tot lemig zand worden het meest aangetroffen.
De niet humeuze dekklei heeft een grauwgrijze kleur, die roodachtig kan
schijnen door de talrijk voorkomende menierode tot bruinrode roestvlekken.
Ook aan de bovengrond geven deze roestvlekken een roodbruine tint.
De kleur van de begroeiingshorizont varieert volgens het humusgehalte
van bruingrauw tot zwartbruin. De kleur van het pleistoceen materiaal in de
P5a profielen is grijs tot licht grijs; in de diepere horizonten kunnen ook
groengrijze kleuren voorkomen. In de P5b profielen is de top van het pleistoceen vaak donkerder gekleurd ; bruine tot purperbruine verkleuringen
kunnen dikwijls worden waargenomen. In zeer uitzonderlijke gevallen werden
Aen B-horizonten van podsolprofielen waargenomen.
De structuur van de bovengrond is meestal brokkelig; goede kruimelstructuren komen zelden voor. De daarop volgende horizonten hebben dikwijls
de prismatisiche poelgrondstructuur. Soms. worden overgangen aangetroffen
naar de onregelmatige netvormige splijtingen van de gebroken gronden.
De meeste P5 profielen zijn kalkloos. In de diepere horizonten van he)
pleistoceen worden soms kalkhoudende tot kalkrijke lagen gevonden, terwijl in enkele gevallen ook de onderste horizonten van het kleidek kalkhoudend
zijn.
Het P5 type beslaat naar schatting 200 a 300 ha. Dit type ligt gemiddeld
iets lager dan het P4 type; de hoogteligging varieert echter nog sterker dan bij
de voorgaande typen van deze serie. De laagste P5 profielen, welke altijd tot
het P5b subtype behoren, en die een vrij dik en meestal iets verveend begroeiingshorizont vertonen, liggen 30 a 40 cm beneden de lichte kreekru'ggronden. De hoogste P5 profielen, altijd behorende tot het P5a subtype, kunnen ongeveer tot het niveau van deze kreekruggronden reiken.
Het P5 type komt voor in platen van onregelmatige vorm en grootte.
Meestal liggen de platen rond of langs de typen met een gebroken-kleidek ;
dikwijls worden ze geheel omringd door P6 profielen.
P6 : zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op pleistoceen.1
Profiel 51,W/11, gemeente Alveringem, metr. coord. 112.390 W 69.864 N.
Bodemgebruik : weide.
0-12 cm : zware klei, donkerbruin, goed verkruimelend, kalkarm, veel roodbruine roestvlekken, sterk doorworteld, wortelporien en regenwormgangen.
12-22 cm : zware klei, donkerbruin tot grauwbruin, verbrokkelend tot brokjes
met diameter tot 1/4 cm, weinig vertikale splijting, kalkarm, veel
onregelmatige roodbruine roestvlekken, sterk doorworteld, wortelporien en regenwormgangen.
22-61 cm : zware klei, sterke vertikale splijting, weinig semi-horizontale splijting, kalkarm, zeer veel geelbruine tot menierode roestvlekken,
sterk doorworteld, wortelporien en regenwormgangen.
61-74 cm : zware klei, humeus donkerbruin met talrijke donkere veenachtige
insluitsels, kalkarm, veel roodbruine roestvlekken, goed doorworteld, wortelporien.
«.
74-96 cm : zand met plaatselijk een slibhoudende tussenlaag, bruin tot bruinwit, kalkarm, tamelijk veel bleekbruine roestvlekken, enkele wortelporien.
1

Zie plaat II, fig. 4.
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96

cm : zand, witgrijs, kalkarm met tamelijk veel bleekbruine roestvlekken
tussen 96 en 104 cm.

Tabel 16 - Analysegegevens van het profiel 51,W/11
Diepte

Korrelgrootteverdeling in f0-2

0-12 cm

H u m u s CaCQ3 pH/KL'l

2-20 20-50 50-100 100-200 200-500 500-1C00

33.9 17.3

14.4

31.4

0.9

1.7

0.4

4.52

0

4.70

12-22

40.2 17.4

18.5

21.8

0.7

1.1

0.3

3.83

0

5.04

22-61

62.9 28.8

6.1

1.6

0.4

0.1

0.1

1.24

0

5.50

61 - 74

62.4

5.6

74-96

2.2

4

96-

1.1

5.1

3
10.4
9.7

22.3
74
61.6

3.6

2.9

0.2

4.76

0

5.30

1.6

7.8

0.32

0

5.76

14.9

7.6

0

0

6.02

Het poldermateriaal rust soms direct op het pleistoceen (subtype P6a);
meestal komt op de scheiding een humeus tot veenachtig horizont voor (subtype P6b).
De deklagen bestaan vrijwel altijd uit klei tot zeer zware klei. Zowel de
bovengrond als het overgangshorizont naar het pleistoceen kunnen een weinig
gebroken zijn. De humeuze tussenlaag welke in de P6b profielen wordt aangetroffen heeft maximaal een dikte van 40 a 50 cm. Deze humeuze horizonten
bestaan grotendeels uit klei of gebroken klei; het onderste gedeelte ervan
echter wordt soms gevormd door vrij zuiver pleistoceen.
De textuur van het pleistoceen materiaal varieert van zand tot leem ;
licht leem tot lemig zand worden het meest aangetroffen. In sommige protielen komt onder het pleistoceen materiaal nog zware tertiaire klei voor.
De niet humeuze dekklei heeft een grauwgrijze kleur die. evenals bij het
F5 type, roodachtig schijnt door de talrijk voorkomende menierode tot bruinrode roestvlekken. Ook de bovengrond heeft deze roodachtige kleur die vooral
in bouwland sterk opvallend is.
wKau
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vZi^ot:!metzeerhoog;somsechterworltve-kieitotki-chti^

z o n e ^ a S * IT * ? fT°?een
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kaM S
soms keaTkhoudendeeiP6 ^f"
°° - I n d e d i e P e r * horizonten kunnen
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In het poldermateriaal is de
zeerzelden aanwezig onder devorm van concreties.
Het P6 type beslaat ongeveer 500 ha. Gemiddeld ligt dit type 20 a 30 cm
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beneden de zandige kreekruggronden. Tussen de hoogteligging van de diverse
profielen komen vrij sterke verschillen voor. Vooral de profielen met een
verveend begroeiingshorizont liggen vrij laag, op nauwelijks 20 a 30 cm boven
het niveau van de hogere poelgrondprofielen. De hoogste P6 profielen, die
altijd tot het P6a subtype behoren, liggen iets lager dan de Iichte kreekruggronden.
Het P6 type neemt aaneengesloten oppervlakken in. Enerzijds worden de
P6 gebieden begrensd door de hogere typen van deze serie, anderzijds veelal
door typen van de series der poelgronden en der kreekruggronden. Vrij zeldenvormt dit type kleine opwelvingen in de depressies.
Pbl : zware klei^ op meer dan 100 cm diepte rustend op pleistoceen.
Tabel 17 - Verkorte profielbeschrijving en analysegegevens van profiel 51,W/80, geraeente Oeren, metr. coord. 115.824 W - 71.024 N.
Bodemgebruik : weide.
Diejpte
0-• 13 cm

Materiaal

K o r n elgrootteverdeling
0-20 ii 20-50 /i > 50 p.

Humus C a C 0 3 i pH/KCl

zware klei

53.4

23.9

22.7

7.10

0

5.10

13.• 29

zware klei

57.3

23.4

19.3

2.30

0

5.54

29.• 57

zware klei

75.7

13.3

11

0.80

1.3

6.60

0.60

3

6.98

57-•102

22.0

6.7

zware klei

71.3

102 • 120

humeuze gebroken klei

47.5

32.8

19.7

1.83

1.1

6.76

120 •150

zandig leem

14.5

22.7

62.8

0.09

0.6

6.62

Dit type komt sterk overeen met het boven besproken P6 type; het zal
daarom slechts in het kort besproken worden.
Het polderdek, dat altijd uit zware tot zeer zware klei bestaat, is doorgaans 100 tot 130 cm dik. Zelden worden profielen aangetroffen waar de
polderklei op meer dan 130 cm diepte rust op het pleistoceen.
lussen het polderdek en het pleistoceen komt meestal een humeuze
ussenlaag voor die soms lichtelijk verveend kan zijn. Het onderliggend
pleistoceen materiaal is zandig tot lemig.
r>
' e u r e n v a n d e Pbl profielen komen vrij sterk overeen met deze van
e
P6 profielen, hoewel het aantal roestvlekken, vooral in de bovengrond,
geringer is.
JJe structuur van het kleiig materiaal is zeer goed te vergelijken met deze
welke voor het P6 type werd beschreven; nochtans komt poelgrondstructuur
Meer voor.
De Pbl profielen zijn veelal kalkarm, hoewel in de diepere kleilagen
w
el eens kalkconcreties worden aangetroffen.
i •*
^ P e n e e m t ; slechts een geringe oppervlakte in. Het komt voor
m k em
' e kommetjes te midden van P6 gebieden, of in stroken langs de grens
Van e t
°verdekt pleistoceen landschap met het inversielandschap.
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Pb2 : zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rilstend op veen, dat op minder
dan 130 cm rust op pleistoceen.
Tabel 18 -Verkorte profielbeschrijving en analysegegevens van profiel 51,W/10,gemeente Alveringem, metr. coord. 113.720 W - 69.864N .
Bodemgebruik : weide.
Di ;pte

0

Materiaal

Korrelgrootteverdeling
0-20 n 20-50 ii > 5 0 ii

Humus CaC03 p H / K C l

10 cm

zware klei

46.4

20

33.6

8.24

0

5.10

10

23

zware klei

55.2

12.8

32

4.04

0

5.28

23

66

zware klei

90.1

4.9

5

1.19

0

5.84

66

79

zware veenklei

90.3

8.2

1.5

8.68

0

5.86

19

95

kleihoudend
veen

79.8

2.9

17.3

11.65

0

5.80

4.8

6.9

88.3

3.70

0

5.96

95 102

fijn zand

Dit type is te beschouwen als de overgang tussen het P6 type en het B2
type, en heeft veel eigenschappen met beide typen gemeen. Wij volstaan dan
ook met een korte beschrijving.
De deklagen bestaan uit zware plastische klei met een meestal onduidelijke
pnsmatische structuur. Deze deklagen zijn gewoonlijk kalkarm. Het venig
tussen-horizont bestaat nooit uit zuiver veen ; de bijmenging met terrigeen
materiaal bedraagt doorgaans meer dan 50 %. De dikte van deze venige laag
vaneert van 25 tot 60 cm.
Dit type neemt slechts een geringe oppervlakte in. Het komt voor in de
omgeving van de gemeente Lo, bij de overgang van de overdekt pleistocene
gronden naar de poelgronden.
Pb3 :-zware klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op veen;dat op minder
'-'• dan 100 cm op pleistoceen rust.
De Pb3 profielen, die slechts uiterst zelden worden aangetroffen, zijn
te beschouwen als een overgang tussen het P5 type- en het B3 type. Het polderdek bestaat uit zeer zware plastische kalkarme klei, vrijwel zonder enige
structuur. De tussenlaag bestaat nooit uit zuiver veen ; dedikte ervan kan
vaneren van 30 tot 70 cm.
r.Pt n l l V i r I"66™1 C e n ^ t e r S t g e r i n S e oppervlakte inaan de zuidkant van
het
overdekt pleistoceen gebied rond Lo.
Serie T :Overdekt tertiaire gronden.
T4 : gebroken klei, op meer dan 60 cm diepte rustend op tertiaire klei,
aDartaallT' ^ ^ T " ? " ! ^ v o o r k o m t °P de gemeente Houtem, ismet
apart aangegeven op de bodemkaart.
T6 ••jwreUei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op teriaire klei.
P6 tVDe w p S n J V m S Vanr h e i P ° l d e r d e k komt overeen met deze welke voor het
zone a a n w e z i ^ r f ^ - " t ^ P r o fi e l e n » altijd een humeuze begroeiingsaanwez gtuss en het polderdeken de onderliggende tertiaire klei.
g r l J - S ^ ^ S j S T a ™ "*""•

PlaStiSCh

^

Structu

- 1 0 - ; d e kleur ervanis

DE BODEMGESTELDHEID VAN HET OLTiLAND VAN VEURNE AMBACHT

63

Het T6 type wordt sporadisch aangetroffen in het overdekt pleistoceen
gebied van de gemeente Lo; het ligt op hetzelfde niveau als de laagste P6
profielen.
Tb2 : ztvare klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen dat op minder
dan 120 cm rust op tertiaire klei.
Het bovenste deel van deze profielen komt volledig overeen met de Pb2
profielen. De tertiaire klei is zwaar, structuurloos en meestal blauwgrijs van
kleur.
Het Tb2 type werd enkele malen aangetroffen in het overdekt pleistoceen
gebied van de gemeente Lo; het komt voor op de overgang van het T6 type
naar het B2type.

HOOFDSTUKV
KUNSTMATIGEGRONDEN
Door de menselijke activiteit zijn vele natuurlijke gronden zo sterk
veranderd, dat de oorspronkelijke profielopbouw niet meer te herkennen is.
Deze kunstrnatige gronden worden in esn serie gegroepeerd. Hoewel de aard
van de verandering geheel verschillend kan zijn, hebben de kunstrnatige gronden gemeen dat de profielopbouw binnen elk type zeer sterk variabel is.
In het landschap vallen de kunstrnatige gronden vooral op door hun onnatuurlijke begrenzingen die dikwijls rechtlijnig zijn.
De bodemkundige beschrijving van de kunstrnatige gronden is in zoverre
alwijkend van deze der natuurlijke gronden, dat moeilijk een juist beeld
gegeven kan worden van de gemiddelde profielopbouw en de afwijkingen
daarvan.
0 0 : Overslaggronden.
Overslaggronden ontstaan door de afzetting van jongere sedimenten,
tengevolge van dijkdoorbraken 1 . De overslagsedimenten bestaan in het Oudland hoofdzakelijk uit klei; plaatselijk ook uit lichte klei. De dikte van het
jonge dek bedraagt maximaal 100 cm ; het onderliggend ouder materiaal is
vnjwel altijd zware poelgrondklei. Indien het jonge kleidek dunner is dan
ca 30 cm, kan het moeilijk nog als overslagmateriaal worden herkend ; dergehjke profielen worden dan ook niet meer als overslaggronden gekarteerd.
De overslaggronden komen voor langs de Oude Zeedijk; vooral in de
grote depressie rond het dorp Lampernisse. Ze nemen een geringe oppervlakte

in.

0L : Doorbraakgeulgronden.
De doorbraakgeulgronden ontstaan eveneens tijdens dijkdoorbraken, door
e eroderende werking van de in en uitgaande getijdestromen.
Doorbraakgeulgronden zijn gekenmerkt door hun topographisch lage
''Sgmg; ze komen in het Oudland alleen voor in een langgerekte strook op
de
gemeenten Lampernisse en Alveringem. De bodem van deze geul, die
Voor een uitvoeriger beschrijving van de genese : zie EDELMAN, C. flJ, PP- 142-
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ongeveer 100 cm beneden de omgeving ligt, bestaat uit zeer verschillend
materiaal. Er worden zowel zandige als geheel venige profielen in de geul
aangetroffen; zelden komt kleiig opvullingsmateriaa] voor.
OE1 : Dekkleigronden in het Oudland.
Deze gronden zijn gekenmerkt door een jong kleidek dat tijdens de Duinkerke III-transgressie op het Oudland werd afgezet, landwaarts van de Oude
Zeedijk. Deze gronden behoren in feite tot het Middelland; ter vereenvoudiging van het kaartbeeld werden zeechter tot het Oudland gerekend.
De OE1 profielen bestaan geheel of grotendeels uit jonge klei van de
Duinkerke III-transgressie. De opbouw van deze profielen is goed te vergelijken met deze van de A6 profielen 1. Nochtans is de jonge klei gewoonlijk
meer kalkhoudend en vertoont een betere structuur.
De dekkleigronden nemen in het Oudland een geringe oppervlakte in;
ze komen slechts voor nabij de Oude Zeedijk op de gemeente Wulpen en aan
weerszijden van de gemeentegrens tussen Avekapelle en Veurne.
OE2 : Geulgronden in het Oudland.
Op de gemeente Wulpen werd een klein gedeelte van een getijdegeul van
de Duinkerke III-trangressiea ingedijkt tijdens de aanleg van de Oude Zeedijk.
Debodem van deze geul bestaat hoofdzakelijk uit jonge, zware klei.
OU : Uitgedaringde gronden.
Uitgedaringde of uitgeveende gronden kenmerken zich door een min of
meer sterk vergraven profiel en door een lage topographische ligging. Meestal
worden in deze profielen veenresten aangetroffen. Volgende ondervtrdeling
van de uitgedaringde gronden werd op de detailkaarten gemaakt.
OU1 : Uitgedaringde grond, hoofdzakelijk bestaande uit licht materiaal.
OU2 : Uitgedaringde grond, hoofdzakelijk bestaande uit zwaar materiaal
OUw : Uitgedaringde grond, op minder dan 100 cm diepte rustend op Atlantische waddensedimenten.
OUp : Uitgedaringde grond, op minder dan 100 cm diepte rustend op pleiatoceen.
De 0 U 1

Profielen zijn ontstaan door het uitvenen van kreekruggronden.
b*neel uit licht materiaal bestaande OU1 profielen zijn zeer zeldzaam; onder
de hchtste kreekruggronden komt bijna nooit een winbare veenlaag voor.
Het 'licnte materiaal is onregelmatig door de profielen verdeeld. Soms is dit
materiaal in het gehele profiel min of meer vermengd met zwaardere klei;
meestal echter wisselen zandige en kleiige lagen elkaar zonder enige regelmaat
at. Veenresten komen in de OU1 profielen in sterk wisselende hoeveelheden en
grootte voor.
De kleur van het materiaal varieert volgens de textuur : de klei is voornamehjk grauwgnjs; het lichter materiaal is lichter grijs; in gereduceerde
toestand echter kan het ook blauwgrijs zijn.

ringd^6 ^nder^ 1 6 1 6 1 1 ^ ^

m6eStal duideli k h o
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dan de zware uit
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De OU2 profielen zijn ontstaan door het uitvenen van poelgronden waar1
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Biz. 46.
MOORMANN, F. en AMERYCKX,J. [1],p . 4 2 .
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onder een aanzienlijke laag veen voorkwam. Deze profielen bestaan doorgaans
uit zeer zware klei; hoewel ook dunne zandige horizonten kunnen voorkomen
die echter nooit belangrijk zijn. De veenresten vormen soms een belangrijk
bestanddeel van de profielen : ze komen echter zeer onregelmatig voor. Niet
zelden wordt op minder dan 130 cm diepte een overgang naar niet vergraven veen aangetroffen. De kleur van de klei is vrijwel altijd blauwgrijs tot
grauwgrijs tengevolge van reductie. Meestal zijn de OU2 profielen kalkhoudend. Door de vermenging van de grond komen dikwijls profielen voor die
kalkhoudend zijn tot in de bovengrond. De structuur van de niet humeuze
klei is doorgaans niet duidelijk wegens de grote vochtigheid van het materiaal.
Deze profielen liggen gemiddeld het laagst van de uitgedaringde gronden.
De OUw en OUp profielen lijken in hun bovenste horizonten sterk op
OU2 profielen. Soms komt lichter materiaal voor. Zeldzaam zijn de OUp
profielen waar pleistoceen op minder dan 60 cm diepte wordt aangetroffen.
De OUw en OUp profielen Hggen meestal iets boven het peil van de zware
uitgedaringde gronden; ze zijn gemiddeld lager gelegen dan de OU2 gronden.
De meeste uitgedaringde gronden hebben een weinig ontwikkelde bovengrond; vooral in recent uitgeveende gronden is het humusgehalte van de bovenste horizonten lager dan dit van normale poelgronden of kreekruggronden.
ten uitzondering hierop vormen de meeste uitgedaringde gronden van de
Buitenmoeren (langs de westelijke grens van het Oudland). De OU profielen
hebben hier een dikke, zeer goed ontwikkelde bovengrond met een humusgehalte dat ook onder bouwland hoger ligt dan op de meeste kreekruggronden.
Dit gebied is na de systematische uitvening gedurende langere tijd niet in
cultuur genomen. Er ontstond een moerassige vegetatie, wat de vorming van
een sterk humeuze bovengrond tot gevolg had 1 .
In de systematisch uitgeveende percelen bleven dikwijls smalle stroken
van de originele bodem gespaard (legakkers). Op deze stroken kunnen onvergraven poelgronden of kreekruggronden worden waargenomen2 die soms
afgegraven werden voor de vereffening van het uitgeveende land. Deze niet
uitgeveende stroken worden ter vereenvoudiging van het kaartbeeld altijd
als OU op kaart gebracht.
De verbreiding van de uitgedaringde gronden is aanzienlijk. Vrijwel de
gehele grote depressie van de Buitenmoeren wordt ingenomen door de OU
gronden. Ook de depressies ten oosten en zuidoosten van Bulskamp zijn
grotendeels uitgeveend ; verder komen grote aaneengesloten OU gebieden
voor ten westen van Veurne en ten zuiden van Wulpen.
De OU1 profielen hebben een geringere verbreiding dan de OU2 profielen;
hchte uitgedaringde profielen worden voornamelijk aangetroffen in de depressie van de Buitenmoeren die zeer volledig en systematisch werd uitgeveend.
In de zuidoostelijke depressies van het Oudland nemen de uitgedaringde
gronden een veel minder belangrijke plaats in. De aaneengesloten uitgeveende
oppervlakten zijn hier kleiner, soms slechts enkele aren groot (veenputten).
D
e kwaliteit van het veen was in dit gebied aanzienlijk minder goed (eutrooph,
'
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In de «Bas Champs» van Pieardie is een gelijksoortig proces nog heden waar te
2S i ; MOORMANN,F.13],p.179.
MOORMANN, F.t2j,p.12e.V,enDEBARKER,G. [11,pp. 28-29.
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vaak zeer slibrijk veen), hetgeen verklaart dat juist daar de poelgronden
voor het uitvenen gespaard bleven.
Hoewel de hoogteligging van de uitgedaringde gronden ten dele samenhangt met de oorspronkelijke profielopbouw, is het peil van de OU profielen
vooral afhankelijk van de dikte van de uitgegraven veenlaag. Het is dan ook
begrijpelijk dat de hoogteligging van de uitgedaringde gronden aanzienlijk
vaneert.
OG : Uitgebrikte gronden.
u - ^ U , i t g e b r i k t e S r o n d en zijn ontstaan door de afgraving van het polderkleidek of een gedeelte daarvan, ten behoeve van de vervaardiging van bakstenen .Dezegronden kenmerken zich vooral door hun lage topographische
liggmg. De OG profielen worden onderscheiden in:
0G1 : uitgebrikte grond, hoofdzakelijk bestaande uit licht materiaal.
OG2 : uitgebrikte grond, hoofdzakelijk bestaande uit zwaar materiaal.
De 0G1 profielen zijn ontstaan door het uitbrikken van kreekruggronden
me een verlandingskleidek. Dikwijls bestaan deze profielen geheel uit lichter
materiaal; plaatselijk bleef een gedeelte van de kleilaag gespaard. Vaak wordt
op geringe diepte zand aangetroffen. De kleur Van het materiaal is grijs tot
•blauwgrijs (reductie). Bijna altijd zijn de OG1 profielen kalkrijk. De hoogteligging van de lichte uitgebrikte gronden is sterk wisselend :doorgaans werden
dezwaardere kreekruggronden (A5, A6) dieper afgegraven dan de lichtere
[*V. Lemiddeld hggen de uitgebrikte gronden ongeveer 80 cm beneden het
peil van denormale kreekruggronden.
n n P l fn °AG2 P r ° f i e l e n T a ? h e t 0 u d l a n d z i i n o n t s t a a n door het uitbrikken van
zakeK r ? ( v 0 0 r n a m e l i J k v an Bl profielen). Deze profielen bestaan hoofdzakehjk uit zware poelgrondklei, hoewel ook dunne lagen iets lichter materiaal
on mTnr° r ( ? 0 m e inn ( U l t S e b J r i k t e B l b ^oiielen). In en kele gevallen wordt veen
™ , r i ' A ? n™ d l C p t e a a n S e t r o f f en- De kleur van het materiaalis
De OG2 n ^ f I"
T u u " 0 ^ 6 1 1 m e e s t a l °P g e r i "ge diepte waargenomen.
P
3n k k h U d e n d t 0 t k a l k r i k h o e e l
kalk?kL 2 i fn n" T 0 , i l g °n g V d e z e r o fJi e 'l e n - de bovengrond ont-endeze n r T ' l
^ f
f
™
P
« wisselend: meestal lige en deze profielen met lager dan de aangrenzende OG1 profielen. '
v e rmendn 0 , V o n fir **" ? U i t S e b r i k t e g™nden ismeestal sterk vergraven;
« on^d fs d o o i L n ^ ° P ° S l n / m C t S t e e n § r u i s k o m t d i k w i J l * voor. De bovenwerdh w e e X A e r : ^ d ^ 0 r s P ™ k < * J k e P ^ i ^ l na het uitbrikken
n P „™

iw

,,

P

' l s d e b o u w voor zeer humusarm.
uitge brikie gr nden w rdt i n
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aaneengesloten

voor in de o m « J S van vT
"itgebrikte gebieden komen
Oudland ziin & S f ? " , V e u r n e en , t e n westen van Wulpen; elders in het
OG2 t y p e T n a a r S „ n k
° P p e r V , a k ' e n k l - n e r . De verbreiding van het

•^SoriSj^^S! 5 ^ ZWare P ° e l ^ n d k l e i - «*>* .«OZ : Uitgezande gronden.
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van niet of weinig slibhoudend zand in de lichte kreekruggronden (Al, A2
en in mindere mate A3) 1 . De vergraving van de bovenste slibhoudende horizonten is maar zelden duidelijk.
De opbouw van de OZ profielen gelijkt meestal sterk op deze van de
Al en A2 profielen. Vooral indien slechts een dunne laag zand werd weggegraven is het onderscheid tussen de uitgezande en de natuurlijke lichte kreekruggronden moeilijk.
In de diep uitgezande gronden zijn de humuskleuren doorgaans grijs,
terwijl de roestverschijnselen tot in de bouwvoor voorkomen.
De hoogteligging van de uitgezande gronden varieert; slechts zelden
liggen deze gronden meer dan 100 cm beneden de natuurlijke bodemtypen van
de directe omgeving.
De verbreiding van het OZ type is beperkt; grotere aaneengesloten oppervlakten komen alleen voor op de gemeente Alveringem en Lo. ten zuiden van
het gehucht Forthem.
OA : Ajgegraven gronden.
Deze gronden kenmerken zich door hun lage topographiscbe ligging :
ze komen slechts plaatselijk en nooit in grote oppervlakten voor. De afgraving beperkte zich dikwijls tot de bovengrond; de bouwvoor van de afgegraven gronden is dan ook doorgaans humusarm. De afgegraven aarde werd voor
zeerverschillende doeleinden gebruikt.
ON : Opgehoogde gronden.
De opgehoogde gronden hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze
boven de uit natuurlijke gronden bestaande omgeving liggen. Het materiaal
dat voor ophoging werd gebruikt is zeer verschillend : kleiige, zandige en
venige opgehoogde gronden komen voor. Op sommige plaatsen werden kunstmatig verlaagde gronden opgehoogd, dikwijls met steengruis of afval.
De opgehoogde gronden worden voornamelijk aangetroffen rond de
woningen en langs de kanalen en spoorwegen; ze nemen slechts een geringe
oppervlakte in.
OT : Sterk vergraven gronden.
Sommige natuurlijke profielen zijn zo sterk vergraven dat het oorspronkelijk profieltype niet meer te herkennen is. De diepte van de vergraving
is zeer verschillend; de als sterk vergraven gronden gekarteerde profielen
zijn echter steeds tot op meer dan 50 cm diepte omgewoeld. De bovengrond
van deze profielen is meestal humusarm.
Sterk vergraven profielen komen vooral voor in de frontzone uit de oor»og1914-18 en ook rond de woningen.
De hoogteligging van de vergraven terreinen verschilt niet merkbaar van
dezeder omringende niet vergraven gronden.
(J

C : Verdwenen woonplaatsen.
!'
De percelen waarop de verdwenen woonplaatsen voorkomen zijn meestal
gekenmerkt door hun onregelmatige terreinsvormen; vereffende percelen worsen echter ook aangetroffen. De profielen /op deze percelen zijn doorgaans,
1

MOORMANN,F. [2],p. 14.
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humusrijk; soms wordt een duidelijke phosphaataanrijking in de vorm van
groengele strepen en vlekken waargenomen.
De verdwenen woonplaatsen komen verspreid door het gehele Oudland
voor; een groot aantal ligt in de depressie van poelgronden rond het dorp
Lampernisse.

HOOFDSTUK VI
ENKELE SPECIALE EIGENSCHAPPEN
VAN DE BODEMS VAN HET OUDLAND
Bij de beschrijving der natuurlijke bodemtypen werden sommige eigenschappen van de bodems, die landbouwkundig van groot belang kunnen zijn
zoals textuur, organisch materiaal van de bovengrond, kalkgehalte, enz. alleen
per bodemtype behandeld. Het is echter noodzakelijk enkele van deze eigenschappen op een meer synthetische wijze voor het gehele landschap te bespreken.

)50/J

Fig. 19.— Type Al + A2.

>50/j

Fig.20.— Type A3.

>50jl>

Fig. 21. — Subtype A4a.
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>50/j

Fig. 22.— Subtype A4b.

>50/»

Fig.23.— Subtype A5a.

0-20/)

>50/l

>50>u

Fig. 24. — Subtype A5b.

Fig. 25.— Subtype Bla.

0-20/J

)50ju

Fig. 26.— Subtype Bib.

Fig. 27.—Type B2 + B3.
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1. Textum
a) Korrelgrootte-verdeling in de profielen
Uit de analytische gegevens blijkt duidelijk dat de korrelgrootte-verdelin.gen in de profielen voor de verschillende horizonten van eenzelfde bodemtype
of subtype onderling slechts een beperkte variatie vertonen. Bijgaande figuren
geven de korrelgrootte-samenstelling van een aantal bodemtypen en subtypen
m o m e f e dC-r k r e s k r u S S r o n d e n e n d e r poelgronden. De zwaarste poelgronden
(B2, B3) bezitten in al hun horizonten vrijwel alleen materiaal waarvan de
iractie < 50 a meer dan 90 % bedraagt. Vele B i b profielen zijn even zwaar :
andere echter vertonen soms iets lichtere horizonten. In de B l a profielen komt
naast zeer zware klei ook vrij licht materiaal voor. waardoor de zone, door
dit type op de driehoeksgrafiek ingenomen, veel groter wordt: de B l a profielen
vertonen reeds een overgang naar de kreekruggronden.
De kreekruggronden nemen duidelijk een ander dee! van de zone der
« normale » sedimenten in dan de poelgronden. Het is dus mogelijk om alleen
aan de hand van de textuurgegevens van de verschillende horizonten te bepalen
of een profiel tot de serie der poelgronden (typen B i b . B2. B3) of tot de
serie der kreekruggronden behoort.
De profielen van de series der overdekte waddensronden en der overcfekt pleistocene gronden liggen over het algemeen niet in een typische textuurzone en Ienen z1Ch dus minder voor een onderlinge vergelijking.
b) Textuur van de bovengrond
Tijdens de kartering werd geconstateerd dat vrijwel altijd de textuur
van de bovengrond grover is dan deze van de direct daaronder gelegen horizonten Dit werd bevestigd'.door de textuuranalysen van een groot aantai
b
profielen.
Het verschil in korrelgrootte-samenstelling tussen de bovengrond en de
daaronder gelegen horizonten varieert vrij sterk; ook de oorzaak van dit
verschijnsel kan zeer verschillend zijn.
T e n zuiden van de duinrand ligt een strook van wisselende breedte waar
de bovengrond een min of meer sterke bijmenging met ingestoven duinzand
h S Z
. ° ? n S t e I 1 0 " 2 ? " 1 6 1 1 V a n d e z w a r e P r o f i e l e n in deze strook zijn
Inerdoor meestal aanzienhjk grover dan d e daaronder gelegen horizonten.
* r l . ! , T S - P l e ^tocene gronden vertonen veelal een naar verhouding
deze J S I fJ ^ l j m e n S l n V n d e , b o v e n S ' - o n d . Zelfs de zwaardere profielen uit
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de schorren tenslotte slechts bij relatief zeer hoge en heftige vloeden onder
water kwamen. Hierdoor kan verklaard worden datdebovengrond van poelgronden en van kreekruggronden met een aanzienlijk verlandingskleidek
veelal een maximale korrelgrootte vertoont welke groter is dan diederonderIiggende horizonten.
Behalve door bovengenoemde oorzaken welke samenhangen metde sedimentatie kan de bovengrond ook naderhand lichter geworden zijn.
Wij menen dat door debodemfauna, enwel vnl. door mollen, inde kreekruggronden v n j veel zandig materiaal uit de ondergrond naar boven werd
gewerkt. lijdens dekartering in dedroge zomer van 1947 werd waargenomen
dat demolshopen zelfs opdezwaardere kreekruggronden uitlichter materiaal
en soms zelis uit vnjwel zuiver zand bestonden. Inde loop der eeuwen kan een
dergelijke grondverplaatsing aanleiding geven toteenaanzienlijke verlichtinvan de bovengrond.
°
De toediening van onzuivere anorganische meststoffen iszeker van weinig
inv oed op de textuur vande bovengrond. De enkele tientallen Kg grovere
aeeltjes perha, die p e rjaar met de meststoffen ophetland kwamen. beinvloeden de textuur practisch niet, te meer daar deze bemesting slechts in de
laatste decenma algemeen in gebruik gekomen is. Ook met deorganische mest
is waarschijnhjk slechts weinig grover materiaal ophetland terecht gekomen.
Ue bovengrond van bouwlanden met een slechte structuur (blekgronden)
vertoont volgens L. De Leenheer en M.De Boodt i eenaanmerkelijk lager
Weigehalte dan de 2= horizont. Zij geven hiervan het volgende voorbeeld.
0-2
£ hor. (blekgrond)
hor
-

1

26
49.5

2-20 20-50
16
25

28
17.5

50-100 100-200 200-500 ,x
22
7.2

6.8
0.8

1.2

Uit deze cij"fers blijkt echter dat het materiaal vande bovengrond in
yn geheel lichter i s ; het verschil ligt niet alleen indefractie van 0-2/*. Deze
begevens komen overeen metde veldwaarnemingen vanJ. B.Ameryckx -in
noordehjk deel vande Belgische Zeepolders. Hijnam waar datop blekg onden een schifting optrad vanhetkleimateriaal in slib en fijn zand.Het
W a s rel
,
atief rijker aanfijnere fracties dan hetfijne zand. hoewel in dit
aatste materiaal toch n o geen aanzienlijke hoeveelheid vande klei- ende
i iractie wasachter gebleven. Bij heftige regens spoelde vrij veel van het
«erk humeuze slib van het land inde sloten.
sle ht
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stru tuu
te ° , ^ f>' veroorzaakt door inundatie met zout water. Hij vermeldt
vens dat slib bij hevige regens insterke mate kan worden afgevoerd.
met C t sJ f e c n t e Z e C r ^ 06< ^ v p ^ l a a r b a a r dat de bovengrond van bouwlanden
v«.i ^ " '
structuur n a een zekere tijd een merkbaar lichtere textuur
verkrijgt.
hor' ^
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S E N H E E R - L - en DE BOODT, M. [1],p.56.
3D F ? f e e mededeli„g.
DELOFFRE, G . [ l ] , p . n o .
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oorsprong is. Dit verschil werd dikwijls secundair geaccentueerd; o.a. door
biologische activiteit (werking van de mollen) of door lixiviatie. Dit laatsce
verschijnsel kan in speciale omstandigheden (blek) in een. bodemkundig
gezien, korte tijd van vrij groot belang zijn.
2. Organisch materiaal van de bovengrond
De verschillen in het gehalte aan organische stof van de bovengrond zijn
zeer aanzienlijk omdat het organisch materiaal niet alleen de stabiele humus
omvat, doch ook andere organische stof als stalmest, verterende plantenwortels, enz.
De gehalten aan organische stof zijn opvallend hoger onder weiland dan
onder bouwland. Hoewel het percentage stabiele humus in weide mogelijk iets
groter is dan in bouwland, zijn de hogere humuscijfers in weiland toch vooral
een gevolg van het feit dat een groot gedeelte van het organisch materiaal hier
bestaat uit verterende en zelfs levende plantenresten. Inderdaad daalt het gehalte aan organische stof van gescheurde weiden zeer snel.
De cijfers voor bouwland geven per bodemtype doorgaans grotere verschillen dan tussen de typen onderling. Nochtans vertonen de gemiddelde
cijfers per bodemtype een lichte stijging naarmate de profielen zwaarder
worden 1 :
^Pe
gemiddeld % organische stof

. Al
1.65

A2
1.86

A3
1.82

A4
A5
Bl
2.0
2.5
2.55

De verschillen in gehalte aan organische stof kunnen in het veld duidelijk
waargenomen worden; de humuskleur wordt donkerder en intenser naarmate
net profiel zwaarder is. Tegenover het gemiddeld lager gehalte aan organische
stof van de lichte profielen staat echter dat in deze profielen de humushoudende bovengrond dikker is.
De cijfers voor weiland vertonen meestal per bodemtype minder grote
schommelingen dan de cijfers voor bouwland.
Voor enkele bodemtypen konden gemiddelden worden berekend :
Type
gemiddeld % organische stof

^5
7.55

gj
90 l

g2
8.97

P6
6.58

De poelgronden vertonen duidelijk hogere cijfers die onderling weinig
afwijken. De humeuze bovengrond van de B2 profielen i s doorgaans dunner
dan dezevan de Bl profielen.
De tendens tot een minder hoog gehalte organische stof op de lichtere
gronden, welke zowel onder bouwland als onder weiland wordt waargenomen,
!Lrt\f
T k a 3a , r - ° f H c l l t e g r ° n d e n zi J' n o v e r ^ t a»g«neen beter
t Z * ^ H u a r m e r dfn d CfWare S r ° n d e n ' w a a r d o o r ^ microflora er zich
m£r;»lT
' n S 6 V g \S d 3 t , d e a f b r a a k V a n h e t n i e t s t a b i e l e organisch
materiaal er veel sneller en veel verdergaand geschiedt.
3. Ontkalkingsverschijnselen
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Hoewel de kalkrijkdom van de Duinkerke II-sedimenten tijdens en direct
na hun afzetting zeker niet overal even groot is geweest, moet het toch waarschijnlijk worden geacht dat bijna nergens in het Oudland deze sedimenten
kalkloos tot bezinking kwamen. Van bijna alle bodemtypen worden n.l. profielen gevonden die ook nu nog kalkhoudend zijn tot in de bovengrond. De
ontkalking geschiedde dus hoofdzakelijk na de afzetting.
De mate van ontkalking is in het Oudland afhankelijk van het milieu. De
belangrijkste milieufactoren die een rol spelen bij dit verschijnsel zijn : vegetatie, profielopbouw en topographie (vnl. waterhuishouding).
De invloed van de vegetatie is vooral duidelijk indien de ontkalking onder
bouwland en onder weiland wordt vergeleken. De ontkalkende werking van
de permanente weidevegetatie is groter dan deze van de tijdelijke begroeiing
op de bouwlanden, waar bovendien de ontkalking wordt geremd door het voortdurend omploegen der bouwvoor. In grote lijnen is hiermede verklaard dat
de poelgronden, welke doorgaans onder weide liggen, veel dieper en sterker
zijn ontkalkt dan de meeste kreekruggronden die waarschijnlijk reeds vroeg
na het in cultuur nemen als bouwland in gebruik zijn gekomen. Kreekruggronden, welke gedurende langere tijd onder weide hebben gelegen (huisweide)
zijn meestal in de bovenste horizonten eveneens sterk ontkalkt.
De invloed van de profielopbouw is doorgaans ondergeschikt aan deze
der vegetatie en topographie. Nochtans is de bovengrond van zeer lichte
kreekruggronden onder bouwland naar verhouding tot de dieper liggende
horizonten doorgaans sterker ontkalkt dan de bovengrond van zwaardere
kreekruggronden op hetzelfde perceel 1 . Volgens J. B. AMERYCKX2 zijn in
net Oudland van het Brugse Vrije geheel zandige kreekruggronden onder
bouwland dikwijls tot op grote diepte ontkalkt, terwijl deze ontkalking veel
minder merkbaar is op nabijgelegen zwaardere kreekruggronden. In het
Oudland van Veurne Ambacht is dit onderscheid in ontkalking tussen de
lichtere en zwaardere gronden geen algemene regel.
In bouwlandpercelen komen dikwijls oppervlakkig ontkalkte profielen
voor waarin onder de bouwvoor een zwaardere of compactere horizont wordt
aangetroffen (bv. een ploegzool). Ook de blekgronden, die steeds ontkalkt zijn
in de bovengrond, vertonen meestal een dergelijke compactere horizont. Op
deze compacte of zwaardere laag stagneert het indringende regenwater tijdebjk, waardoor het CaC03 in de bovenste lagen vollediger kan opgelost worden dan bij constante percolatie met dezelfde hoeveelheid neerslag. Dit verschijnsel werd onder meer beschreven in de Amerikaanse bodemkundige literatuur 3.
De invloed van tijdelijk stagnerend water is zeer duidelijk in poelgronden met een verschillende gemiddelde hoogte van de grondwaterstand.
Over het algemeen blijkt dat poelgronden, gelegen in slecht ontwaterde gebieden met periodiek hoge grondwaterstanden, een diepere ontkalking vertonen dan de beter gedraineerde poelgronden. De profielen van het type B2
Jijn dan ook meestal meer ontkalkt dan de doorgaans hoger liggende Bl proiielen.
Volgens JENNY, H. ([1], pp. 43-44 en 66 e.v.) geschiedt bodemvorming (in casu
2 S ' " B y an het CaCO s ) in zand inderdaad sneller dan in kleiige sedimenten.
AMtRYCKX, J., mondelinge mededeling. Deze kalkarme kreekruggronden werden
„ gev 0 n d e n o p d e k a a r t b l a d e n H e i g t ) n > w e n Brugge 23,W.
« e o.a. HOLMES, R., HEARN, W. en BYERS,H. [1].
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Slecht ontwaterde depresses van poelgronden, zoals deze van het Lo-Lege,
vertonen meer ontkalkte profielen dan goed ontwaterde (bv. delen van de
grote depressie van Lampernisse). Zeer karakteristiek in dit opzicht is de
geheel onder weide liggende depressie, voorkomend op het grondgebied van
de gemeente Reninghe (66,W - secties 5, 6 en 7). Het gedeelte van deze depressie, dat ten noorden van de (kunstmatige) IJzer ligt, heeft een veel betere
afwatering dan het zuidelijk deel, dat in de niet tot een watering behorende
«Broeken» ligt. De ontkalking in het noordelijk deel van de depressie is
gemiddeld veel minder diep.
, Het is mogelijk dat de sterkere ontkalking van de minder goed gedraineerde poelgronden geaccentueerd wordt door de vegetatie. Zo komt in de
Broeken op de natste profielen vaak een oppervlakkige vervening voor,
gepaard met een zuurdere vegetatie. Het is overigens bekend dat de weidevegetatie grote verschillen kan vertonen in verband met de waterhuishouding 1.
Het is echter niet zeker in hoeverre deze minder-gunstige vegetatie op de relatief
lager liggende gronden het ontkalkingsverschijnsel in de hand werkt.
De volledige ontkalking van een groot deel der overdekt pleistocene
gronden kan waarschijnlijk eveneens aan periodieke stagnatie van grondwater
en aan een slechte algemene afwatering toegeschreven worden. De afwatering
van deze gronden is tegenwoordig vrij gunstig doordat in het overdekt pleistoceen gebied overal een voldoende aantal grachten:ligt. Oorspronkelijk echter
nadden vooral de lets lager gelegen overdekt pleistocene gronden een zeer
slechte natuurhjke afwatering wegens het microrelief in dit gebied. Bovendien was de grondwaterstand in deze profielen dikwijls abnormaal hoog door
kwehverkmg vanuit de niet met polderafzettingen bedekte pleistocene gebieden. De ontkalking van deze gronden, die wellicht oorspronkelijk onder weide
lagen, is vollediger dan deze van de poelgronden met een betere waterhuishouding. Een bewijs voor deze opvatting is het feit dat de vrij zeldzame kalkhoudende overdekt pleistocene gronden alleen daar voorkomen waar van
ouds de natuurhjke drainage gunstig was (bv. langs de boreale vallei van de
IJzer en ook plaatselijk langs de noordelijke grens van de Polder en het
rleistoceen).
b e , t a ^ n l i S r ^ t d 3 t t ° V e r d e k t P l e i s t o c e n e gronden met een dun dek,
dudin.h
gebroken poldermateriaal, primair kalkarm zijn; de enige aanS
nom n m
J ,1V ^ ^ ^
* * e r n°°h P 3 P™fielen werden waargenomen met een kalkhoudend polderdek.
4. Structuurverval van de bovengrond
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die bij uitdroging witgrijs wordt. Eerigrond met kleiblek heeft dezelfde macroscopische kenmerken van een bodem die aari Jstriictuurverval lijdt na inundatie
met zoutwater 1 . Deze vormen van blek h'ebben gemeen dat de colloidale kleideeltjes en de organische stof de kruimels niet meer samenhouden; zodat deze:
bij regen uiteenvallen in weinig humushoudend fijnzandig materiaal en sterk
humeus slib 2 . E. J. RUSSELL 3 vermeldt een vorm van natuurlijk structuurverval waarbij de kluiten mechanisch uiteenvallen na een snelle bevochtiging
door de zwelling van het kleimateriaal; dit proces wordt versterkt door de
onder spanning komende lucht die niet snel genoeg uit de kluiten kan dlffunderen. Deze vorm van structuurverval werd, vooral op de zwaardere kleigronden welwaargenomen; ze is in dit gebied echter weinig belangrijk.
Alle tot nu toe bestudeerde blekgronden zijn kalkarm; zodat vrijwel
zeker kan worden aangenomen dat kalkarmoede een primaire voorwaarde is
voor het optreden van blek. Bovendien blijkt, dat in blekgronden het gehalte
aan organische stof in verhouding tot het gehalte aan afslibbare deeltjes,.
klein is 4. In verband hiermede komen de blekverschijnselen in het Oudland bij
voorkeur voor op de oppervlakkig kalkarme gronden met een aanzienlijk_
gehalte aan afslibbaar materiaal in de bouwvoor.
Als een derde factor welke het optreden van blekverschijnselen begunstigt
noemt J. AMERYCKX 5 het voorkomen van een storende compacte of zware
laag onder de bouwvoor, waarop het regenwater na enige regenval van betekenis stagneert. Ook gronden met een periodiek hoge grondwaterstand vertonen eerder blek.
De verspreiding van de blekgronden in het Oudland is inderdaad volgens deze gegevens min of meer juist te verklaren.
Op de lichtere kreekruggronden komen weinig blekpercelen voor. De
bovengrond van deze profielen is doorgaans niet volledig ontkalkt, terwijl
het gehalte aan afslibbaar materiaal gewoonlijk laag is ten opzichte van het
gehalte aan organische stof. Op zwaardere kreekruggronden worden geregeld
blekverschijnselen aangetroffen, hoewel het totaal oppervlak van de blekgronden in verhouding tot de open gronden eerder gering is. In het algemeen
komt blek meer voor op de zwaardere, laagliggende kreekruggronden (type,
A5b) dan op de lichtere (type A3-A4).
Blekpercelen op kreekruggronden zijn dikwijls gescheurde weilanden,
waarvan de bovengrond ontkalkt is. Het blijkt dat ook op oudere bouwlanden
blek kan voorkomen; meestal echter slcchts op gedeelten van de percelen
zoals in kleine, al dan ^liet kunstmatige laagten waar het regenwater geregeld
stagneert of op plekken waar de humeuze bovengrond geheel of gedeeltelijk
verwijderd werd.
De bouwlanden op poelgronden vertonen naar verhouding veel blek..
Deze gronden hebben meestal onder weide gelegen en zijn oppervlakkig ontkalkt. Hun textuur is altijd zwaar tot zeer zwaar ; het pescentage organischest
«f is in het algemeen laag ten opzichte van het gehalte aan afslibbaar matel Zieo.m.DELOFFRE,C. R], p. 168e.v.
~Biz. 71.
RUSSELL,E;j. and RUSSELL,E.W. [1], p.404e.v.
DEBOODT,M. [l], P .136e.v.
5

AMERYCKX,J., A.,p.21.
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riaal 1 . Ook hebben de poelgronden meestal een. ongunstige waterhuishouding.
Door de periodiek hoge grondwaterstand treedt dikwijls stagnatie van het
water in de bovengrond op, hetgeen het voorkomen van blek in sterke mate
bevordert.
Op de overdekt pleistocene gronden worden eveneens regelmatig blekpercelen aangetroffen. De omstahdigheden voor het optreden van blekverschijnselen zijn hier algemeen zeer gunstig. Deze gronden zijn nl. in sterke
mate ontkalkt; terwijl dikwijls een zwaardere laag in de profielen voorkomt
onder een min of meer gebroken bovengrond. Dat de blekverschijnselen
niet meer verspreid zijn in het overdekt pleistoceen gebied, vindt mogelijk
ten dele zijn oorzaak in het feit dat het gehalte aan organische stof hier vrij
Jioog schijrit te zijn.
De bouwlanden op de kunstmatig verlaagde gronden vertonen niet zelden
een uiterst ongunstige structuur, voornamelijk als gevolg van de lage ligging
ten opzichte van de grondwaterstand en van het ontbreken van een humeuze
bouwvoor (sommige uitgebrikte gronden). Op enkele uitgebrikte percelen
(o. a. te Steenkerke en te Wulpen) werden zelfs blekverschijnselen in een
Icalkrijke bovengrond aangetroffen, hetgeen in de natuurlijke profielen nooit
werd waargenomen, tenzij op de met zoutwater gei'nundeerde gronden of op de
gronden waarvan de structuur werd vernietigd door een onjuiste bewerking.
Het blijkt dus dat het voorkomen en de intensiteit van de blekverschijnselen min of meer samenhangt met de bodemgesteldheid. Nochtans is deze
samenhang niet zo groot dat alleen uit de veldgegevens de problemen van
dit verschijnsel kunnen worden opgelost, zodat een gecombineerd veld- en
laboratoriumonderzoek noodzakelijk lijkt.
5. Mineralogische samenstelling van de normale

sedimenten

De mineralogische samenstelling van de zandfractie der normale sedimenten werd bestudeerd door L. De Leenheer 2 . Een groot gedeelte (50-85 %)
van deze fractie bestaat uit kwarts.
De zware fractie (s. g. groter dan 2.68) bedraagt zelden meer dan 2
gewichtsprocenten. Het overige deel der zandkorrels wordt voornamelijk gevormd door veldspaten. Tabel 19 geeft enkele resultaten van het mineralogisch
onderzoek der lichte fractie.
Tabel 19. - Mineralogische analyse van de zandfractie van een aantal normale sedimenten, volgens L. De Leenheer.
^h P o r r°izo e nt en

TeXtUUr

r ZOnt

__^
51W-27/1
51W-27/2
51W-36/1
51W- 4/5
51W-4/6
51W-4/7
51W-24/5
51W-24/6
51W-24/7
1

zware klei
zware klei
zware klei
lichte klei
lichte klei
slibh.zand
slibh. zand
zavel
z a „d

B

°dem^Pe

Bl
Bl
Bl
A5
A5
AS
ts
A^
A5

% 2 a n d

% o r t h o k l , % andere minekorrels
ralen, behalve
kwarts
~9no
"-n
"i - r"il a c n -~1X~
S4
}i
\ ev a r ? a ° » e t >
\\i
"
*
!
^9 •
li
\ i?™^
^fi
,7
t u-°^'
§1
II
fS—et
730
?Q
? , bl ,°. lie . t) v
4 (3 b , o t , e t )
He
11
2 (gllmmers)
868
" 45
2 (glimmers)

O 50 ix)

Op voorwaarde dat de grond reeds gedurende langere tijd in gebruik is als bouwland; zie ook biz 72.
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Het blijkt dat naast kwarts en orthoklaas geregeld glimmers voorkomen;
in hoofdzaak biotiet, in veel minder mate muskoviet.
Van een aantal monsters werden de fracties kleiner dan 20 n rontgenographisch onderzocht. Tabel 20 geeft een aantal resultaten 1.
In alle monsters komt calciet voor, welk mineraal daarom niet in de
tabel werd opgegeven.
De mineralogische samenstelling van de fracties < 20 fi is niet zeer
constant. De kleifractie ( < 2 /*) bevat doorgaans weinig of geen kwarts. In
de overige fracties komt normaal wel kwarts voor.
Er schijnt geen duidelijk verband te bestaan tussen de textuur en de
mineralogische samenstelling evenmin als tussen het bodemtype en de voorkomende kleimineralen.
Ook de diepte van het bemonsterde horizont schijnt weinig invloed te
hebben. Enig verband tussen de aard en de ligging van het materiaal kan
worden geconstateerd bij een onderlinge vergelijking van de monsters, genomen op de gemeente Steenkerke. Deze monsters zijn alle afkomstig van een
ontsluiting van kreekruggronden op een gedeeltelijk afgebrikt perceel. Deze
coupe werd systematisch op verschillende plaatsen en diepten bemonsterd.
Het blijkt dat de verlandingsklei naast kwarts en calciet hoofdzakelijk muskoviet bevat; terwijl in de lagere meer zandige korizonten vooral illiet voorkomt,naast de twee eerstgenoemde mineralen.
De mineralogische samenstelling van Nederlandse en Belgische zeekleien
werden o.m. bestudeerd door H.W. Van der Marel 2 . De kleifractie ( < 2/*)
van deze kleien bevat volgens zijn onderzoek in hoofdzaak illiet. Deze waarnemingen komen goed overeen met de resultaten van het onderzoek in het
Oudland. Hij vond eveneens kaoliniet en een varie'rende hoeveelheid montmorilloniet. Deze beide mineralen werden tot nu toe echter niet met zekerheid aangetoond in dekleien van het Oudland van Veurne-Ambacht.
6. Waterhuishouding
De studie van de waterhuishouding van het Oudland van Veurne Ambacht
tijdens de kartering geschiedde noodgedwongen zeer onvolledig. Het belang
van een dieper gaande studie is evident, daar de landbouwkundige eigenscnappen van de bodem in sterke mate afhankelijk zijn van de waterhuishouding. Dit is de reden dat naast een korte beschrijving van de waterhuishouding der bodemtypen in dit hoofdstuk ook een overzicht over de algemene
ontwatenng gegeven wordt.
a) Overzicht over de ontwatering van het gebied
Het grootste deel van het Oudland behoort tot de Noordwatering. Deze
watering omvat naast het Oudland ook het Middelland, voor zover dit ten
westen van de IJzer gelegen is. De ontwatering geschiedt in hoofdzaak via
een aantal trekgrachten naar Nieuwpoort, waar het overtollige water bij laag
J wordt gespmd. Het gebied van de Buitenmoeren vorm? een belangrijke
uitzondenng ; dit gebied-vratert af op de Ringsloot, die rond de droogmakerij
1

va°„g S
Z oek

T S e k e v s f r n ^ T ' V e r k r ^ « = n ^ d a n k zij de vriendelijke medewerking
Dekeyser, Directeur van het Centrum voor Rontgenographisch Onder-

2

VAN DER MAREL,H. [1],p.92.
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van «De Moeren » Hgt. Het overtollige water uit de Ringsloot wordt via Duinkerke gespuid.
, . . i ? e t P o l d e r P e i I w ordt bepaald door het peil in de hoofdontwateringsvaarten
bij Nieuwpoort. In de Buitenmoeren is de waterstand afhankelijk van de mogelijkheid tot afvoer naar de Ringsloot. Slechts in een klein gedeelte van de
Buitenmoeren (de zg. 100 gemeten op de gemeente Houthem) wordt de waterstand goed beheerst, daar dit gebied wordt bemaald.
De ontwatering laat, tengevolge van het gebrekkige systeem van waterafvoer, te wensen over. Het min of meer enkelvoudige polderpeil houdt geen
rekening met de topographie van het landschap. Doordat de afstanden tot het
spuipunt bij Nieuwpoort groot zijn, heeft het «achterland » dikwijls wateroverlast, terwijl het gebied rond Nieuwpoort reeds te sterk ontwaterd wordt.
Tenslotte werkt ook de toestand waarin de trekgrachten en een groot deel van
het secundaire grachtenstelsel zich bevinden zeer ongunstig. Zeer dikwijls
zijn deze grachten slecht onderhouden, zodat plaatselijk (bv. in delen van
de grote depressies) een abnormale hoge grondwaterstand kan voorkomen.
Regionaal gezien is de ontwateringstoestand ongeveer alsvolgt :
Het grootste gedeelte van de brede kreekruggronden in en rond het inbraakgebied (zie fig. 4) wordt voldoende ontwaterd. In de zomer echter is de
grondwaterstand hier doorgaans te diep (tot meer dan 2 meter onder maaiveld), daar dit gebied naar verhouding hoog ligt, en omdat het zich vrij dicht
bij het spuipunt van Nieuwpoort bevindt.
De zone tussen de binnenduinen van Adinkerke en de zeeduinen (overdekte waddenlandschap) heeft minder lage zomerwaterstanden, omdat hier
vanuit de beide duinenreeksen veel kwelwater wordt aangevoerd. Wateroverlast
heeft dit gebied evenmin als het inbraakgebied, daar de afwatering hier naar
verhouding goed verzorgd is.
Langs de grens tussen het Oudland en de duinen komt een strook voor
waar geregeld wateroverlast optreedt. De breedte van deze strook varieert,
doch bedraagt zelden meer dan 200 meter. De wateroverlast is een gevolg
van de kwelwerking uit de aangrenzende duinen; het verschijnsel is het meest
uitgesproken op de plaatsen waar de hoge duinen direct aan de polder grenzen (vooral ten westen van het gehucht «Oosthoek »).
Speciaal dienen de terreinen van het vliegveld van Koksijde te worden
vernoemd die geheel in het inbraakgebied zijn gelegen. Hier werden de grachten gedicht zonder dat een effectief ondergronds drainagesysteem werd aangelegd. Deze terreinen vertonen dan ook abnormaal hoge winterwaterstanden.
Op de kreekruggronden in het versneden gebied is de ontwateringstoestand gemiddeld redelijk tot goed. Over het algemeen zijn de winterwaterstanden niet te hoog. Plaatselijk is de zomerwaterstand te laag; vooral in de gebieden welke nabij de trekgrachten zijn gelegen.
In de depressies van poelgronden en ook op de kunstmatig verlaagde
percelen die in dit gebied voorkomen is de toestand veel minder gunstig. Over
net algemeen is de grondwaterstand tijdens de winter hier op slechts enkele
dm beneden het maaiveld gelegen. Dit heeft tot gevolg dat deze gronden gedurende een langere periode van het jaar practisch tot in de bovengrond
verzadigd zijn met water. De afwatering van de depressies is dan ook absoluut
onvoldoende. De slechtst ontwaterde depressies zijn deze ten zuiden en zuid-
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oosten van Bulskamp, omdat het gemiddeld peil van deze grotendeels uitgeveende depressies zeer laag ligt.
De afwatering van de boreale valleien is doorgaans ongunstig : de laagliggende poelgronden staan hier niet zelden gedurende een deel van het jaar
onder water, terwijl zelfs in de kreekruggronden wateroverlast kan voorkomen. De valleien zijn niet alleen zeer nat omdat ze ver van Nieuwpoort af
zijn gelegen, maar ook omdat ze veel water ontvangen van de aangrenzende
pleistocene gebieden.
De toestand in het overdekt pleistoceen landschap is lokaal zeer verschillend. De overdekt pleistocene gronden ten westen van Alveringem worden over
het algemeen voldoende ontwaterd. In het grote overdekt pleistocene gebied
op en rond de gemeente Lo is de toestand gemiddeld minder gunstig, tengevolge van het uitgesproken microrelief dat dit gebied vertoont. Wateroverlast komt voor in de min of meer afgesloten kommen en kommetjes. De
zwaardere gronden die direct grenzen aan poelgronden hebben minder wateroverlast. terwijl de lichtere bodemtypen ruim voldoende ontwaterd worden.
b) De waterhuishouding van de voornaamste bodemtypen
In het Oudland speelt het phreatisch water een belangrijke rol daar de
grondwaterstand slechts zelden tot op een diepte van meer dan 2 m daalt.
Daarnaast echter is het hangwater zeker niet onbetekenend. De hoeveelheid
water die in de grond op een zeker moment beschikbaar is onder de vorm
van hangwater hangt vrij nauwkeurig samen met de profielopbouw. De
stand van het grondwater is slechts zeer gedeeltelijk afhankelijk van het
bodemtype, tengevolge van de sterke lokale verschillen in ontwatering.
_ Voor de beschrijving van de waterhuishoudkunde van bodemtypen worden
in het onderstaande « n o r m a l e profielen» als voorbeeld genomen ; d.w.z.
profielen die niet abnormaal slecht of goed ontwaterd worden. Deze beschrijving is slechts gesteund op waarnemingen verricht tijdens de kartering.
daar geen cijfermateriaal van waterstandmetingen of van vochtbepalingen ter
beschikking stond.
Be kreekruggronden hebben door de aanwezigheid van een lichtere ondergrond over het algemeen goede natuurlijke drainagemogelijkheden.
De profielen van het A l type (lichte klei tot zavel, op minder dan 60 cm
diepte oyergaand tot zand) zijn nooit te nat omdat de grondwaterstand altijd
op tenminste 40 cm onder het maaiveld ligt en omdat de goed doordringbare
bovengrond het water snel doorlaat. Deze gronden zijn enige uren na een
zware regenval dan ook reeds goed begaanbaar. terwijl er (behalve bij vorst)
noon stagnerend water aan de oppervlakte wordt aangetroffen. Uitdroging
komt dikwijls voor, zelfs na betrekkelijk korte perioden van droogte. De
waterhoudende capaciteit van het lichte dekmateriaal is betrekkelijk gering ;
deze van het onder iggende zand is vrijwel te verwaarlozen. De grondwaterstand is gemiddeld vrij laag. Gerekend mag worden dat het capillaire
contact tussen de kleiige bovenste horizonten en de grondwaterspiegel verbroken 1S a l s het phreatisch niveau op 30 a 40 cm diepte in de volledig
uit zand bestaande horizonten staat : d.w.z. op een diepte van gemiddeld meer
dan 90 cm onder het maaiveld.
Het A2 type (lichte klei tot zavel, op meer dan 60 cm diepte veelal overgaand tot zand) is, om bovengenoemde redenen eveneens nooit te nat.
Totale u.tdroging komt voor, doch hiervoor is een langere periode van
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droogte nodig dan bij het Al type. De waterhoudende capaciteit is groter
daar het kleihoudend dek dikker is. Bovendien wordt het contact tussen het
kleihoudend dekmateriaal (waarin de stijghoogte van het water aanzienlijk
groter is dan in het zand) en de grondwatertafel veel minder snel verbroken.
Hoewel de grondwaterstand in de A2 profielen gemiddeld even laag is als in
de Al profielen wordt alleen in de profielen die een overgang naar het Al type
vormen;spms droog zand tussen het kleihoudend dekmateriaal en de door
capillair water bevochtigde horizonten aangetroffen.
De profielen van het A3 type (klei tot lichte klei, tussen 20 en 60 cm
diepte overgaand tot zand) zijn aanzienlijk minder doorlatend voor regenwater dan de bovengenoemde typen. Daar echter het dekmateriaal gemiddeld
niet zeer zwaar is en daar het ondiep voorkomende zand een sterk drainerende
werking uitoefent, blijven ook deze gronden na regenval nooit Jang oppervlakkig nat. Stagnerend water op een zwaardere of compactere laag onder de
bouwvoor komt vrij zelden voor. De stand van de grondwatertafel is nooit
zeer hoog; ze kan, evenals bij de voorgaande typen, tot een aanzienlijke diepte
dalen. Uitdroging komt tamelijk dikwijls voor. De waterhoudende capaciteit
van het kleiig dek is weliswaar niet onaanzienlijk; doch het contact tussen de
kleiige bovengrond en het capillair stijgwater wordt snel verbroken. Dikwijls
werd geconstateerd dat onder de vochthoudende kleiige horizonten een laag
zeer droog zand voorkwam. Voor een totale uitdroging is een vrij lange periode
van droogte nodig.
De profielen van het A4 type (zware klei tot klei, tussen 20 en 60 cm
diepte overgaand tot lichter materiaal, maar geen zand op minder dan 60 cm)
hebben over het algemeen een dek, bestaande uit zwaarder kleiig materiaal.
De indringing van het regenwater geschiedt daardoor aanzienlijk minder vlug,
zodat na hevige regenval geregeld tijdelijk stagnerend regenwater kan worden
waargenomen. Deze gronden blijven langer oppervlakkig nat dan de profielen
van de bovenbeschreven typen, vooral indien een zwaardere of compactere
laag voorkomt onder de bouwvoor. De reden hiervoor is de minder snelle natuurlijke drainage van deze profielen. Van een te hoge grondwaterstand is
in deze profielen vrijwel nooit sprake, daarentegen komen lage grondwaterstanden dikwijls voor. Volledige uitdroging is zeldzaam ; terwijl het contact
van het kleiig dek met het grondwater bijna nooit verbroken wordt. Alleen
in de profielen van het subtype A4a kan soms een droge zandhorizont voorkomen tussen het kleidek, echter alleen in extreme gevallen fbv. op het
einde van de lange droogte-periode in de zomer van 1947). In dit verband
bestaan uiteraard overgangen naar het A3 type.
Het A5 type (zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand
tot lichter materiaal) is gemiddeld veel natter dan de voorgaande typen, vooral
indien het topografisch lager ligt dan de niet ingeklonken kreekruggronden.
Oppervlakkige stagnatie van het water komt dan ook niet zelden voor : dit
water kan soms meerdere dagen blijven staan (in bouwlanden). Daar de
natuurlijke drainage veel minder gunstig is, blijven de profielen meestal
lang vochtig. Doorgaans drogen de diepere kleiige horizonten nooit volledig
uit, zodat na een lange periode van droogte vrijwel altijd vochtige klei onder
een droog dek wordt aangetroffen. De grondwaterspiegel kan, vooral in de
lager gelegen profielen, dikwijls tot vrij dicht bij de oppervlakte staan,
zodat de profielen dan vrijwel geheel verzadigd zijn met water. Hoewel de
grondwatertafel ook in deze profielen diep kan liggen-werden nooit geheel droge horizonten onder het kleiig dek aangetroffen. Deze profielen zijn dus,
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ook na een zeer lange periode van droogte, altijd vochtig op een voor de
plant bereikbare diepte. In profielen met een dek bestaande uit zware klei
kan pseudo-uitdroging nochtans voorkomen, daar in dit zware materiaal de
verplaatsing van het water naar de wortels slechts traag geschiedt.
Het A6 type (zware klei tot klei, tussen 100 en 120 cm diepte overgaand
tot lichter materiaal) is goed te vergelijken met het A5 type. Nochtans is de
vochtvoorziening tijdens droge perioden in deze profielen in nog minder mate
afhankelijk van de stand van het grondwater, daar het waterhoudend vermogen
ten gevolge van het dikkere kleidek groter is.
In de profielen waarin, onder het lichter materiaal, zware klei voorkomt,
(type Abl) kan tijdelijke stagnatie op het tweede zware horizont optreden.
De waterhuishouding van deze profielen is vooral tengevolge hiervan minder
gunstig dan dezevan denormale kreekruggronden.
De poelgronden hebben over het algemeen een uiterst ongunstige natuurlijke drainage. Daar de waterspiegel in deze profielen gedurende een groot
gedeelte van het jaar hoog staat zijn de poelgronden te beschouwen als grondwaterbodems.
In het geval dat deze gronden in gebruik zijn als bouwland treedt vaak
een langdurige oppervlakkige stagnatie van het regenwater op de bovengrond
op. Deze stagnatie heeft op blekgronden veelal eatastrophale gevolgen. De
vochtopname en de verdamping op weiland geschiedt veel sneller.
Volledige verzadiging met water komt dikwijls voor, terwijl de poelgrondprofielen nooit tot op meer dan 40 a 50 cm diepte uitdrogen. Vooral in
de lager gelegen profielen van het B2 of B3 type worden horizonten aangetroffen die voortdurend verzadigd zijn met water. Het gevolg hiervan is dat in
deze horizonten de roestverschijnselen afwezig zijn en dat het grondwatermateriaal een grauwgrijze reductiekleur heeft.
Ondanks deze grote vochtigheid kunnen toch verdrogingsverschijnselen
optreden, vooral in een droog voorjaar wanneer de jonge gewassen nog niet
diep beworteld zijn. Dit is een gevolg van de doorgaans uiterst trage waterbeweging in de zware klei.
De waterhuishouding van de overdekte ivaddengronden is sterk afhankelijk van de ligging. Meestal is de ontwatering gunstiger. dan deze van de
poelgronden, doordat veelal een zandige, goed drainerende ondergrond aanwezig is. Soms is de drainerende werking te sterk (type W2a); zodat de profielen dan tevergelijken zijn met de lichte kreekruggronden.
Ook over de overdekt pleistocene en overdekt tertiaire gronden kan moeilijk een algemeen geldend overzicht gegeven worden. Uit een aantal waarnemingen blijkt dat de grondwaterstanden in deze gronden aanzienlijk kunnen
fluctueren. Zelfs de hoger liggende profielen zijn gedurende langere natte
perioden veelal tot dicht bij de oppervlakte verzadigd met water, terwijl daarentegen na een langdurige droogte de grondwatertafel op enkele meters diepte
kan staan. Een gevolg van deze periodieke verzadiging is het voorkomen van
een groot aantal roestvlekken in de kleiige deklagen, die vooral bij de typen
P5, P6 en Pbl zeer duidelijk zijn.
Sterke uitdroging wordt soms waargenomen op de profielen van het type
P3; hier kan onder het kleiige dek soms zeer droog zandig materiaal worden
aangetroffen. De profielen van de overige typen van deze series drogen
meestal nooit geheel uit, daar het waterhoudend vermogen zowel van het
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kleiige dekmateriaal alsook van het doorgaans daaronder voorkomende lemige
pleistocene materiaal groot is.
Op de zwaarste overdekt pleistocene en tertiaire gronden kunnen zich
oppervlakkige verdrogingsverschijnselen voordoen, tengevolge van een te trage
waterbeweging in de zware dekklei.
De kunstmatige gronden die ten opzichte van de omgeving werden verlaagd (vooral uitgeveende en uitgebrikte gronden) hebben bijna altijd een
ongunstige waterhuishouding door de periodiek hoge grondwaterstanden. Niet
zelden zelfs staan dezegronden in dewinter tijdelijk onder water.
Het blijkt dus dat de waterhuishouding van de bodems van het Oudland
in grote mate afhankelijk is van de fluctuaties der grondwatertafel. Door deze
te reguleren is over het algemeen grote verbetering van. de gronden mogelijk.
Het hangwater is eveneens zeer belangrijk; het speelt echter voornamelijk een
grote rol bij de watervoorziening van die profielen, waarin althans gedurende
een gedeelte van het jaar een lage grondwaterstand voorkomt. Zoals ook uit
de beschrijving van de landbouwkundige waarde der bodemtypen blijkt 1 is
de diepergaande studie over de algemene en gedetailleerde waterhuishouding
van een poldergebied als het Oudland van buitengewoon belang.

HOOFDSTUK VII
LANDBOUW IN VERBAND MET DE BODEMGESTELDHEID
De bespreking van het verband tussen de landbouw en de bodemgesteldheid wordt in dit hoofdstuk beperkt tot de beschrijving van een aantal landbouwtechnische eigenschappen, inhaerent aan de diverse bodemtypen. Tevens
wordt een overzicht gegeven van de resultaten der oogstanalysen, uitgevoerd
door het Centrum voor Grondonderzoek op de belangrijkste bodemtypen 2 .
a. De landbouwkundige eigenschappen van de natuurlijke bodemtypen
De blijvende waarde welke een grond voor de landbouwpractijk heeft
wordt bepaald door het totaal der landbouwkundige eigenschappen, waarvan
de productiviteit de belangrijkste is.
Daar een volledige landbouwkundige bestudering van de diverse bodemtypen tijdens een overzichtskartering vrijwel onmogelijk is, willen wij ons
beperken tot de beschrijving van een aantal goed waarneembare eigenschappen, die betrekking hebben op :
a. De invloed van de weersomstandigheden;
b. De bewerkbaarheid van de grond;
c. De voedingstoestand van de grond;
d. De geschiktheid voor de diverse cultuurgewassen.
Hiernaast worden per bodemtype de belangrijkste cultuurtechnische maat1
2

Hoofdstuk VII, a.
Deze gegevens werden ons welwillend ter beschikking gesteld door Prof. L. DE
LEENHEER. Een gedeelte der resultaten werd gepubliceerd (DE LEENHEER, L.
en DE CAESTECKER, K. [1-5]); een ander deel werd ons onder vorm van dienstrapporten ter inzage gegeven (DE LEENHEER, L. en DE CAESTECKER, K., A, B ) .
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regelen besproken, u a a r d o o r d e waarde van het bodemtype kan worden
verhoogd.
.1iis-Ongetwijfeld zijn er nog andere eigenschappen die invloed hebben op de
landbouwkundige waarde van de bodemtypen; -zoals b.v. de gevoeligheid^
voor bepaalde plantenziekten en voor sterke' vervuiling door onkruidgroei.
Over deze. minder opvallende eigenschappen zijn echter te weinig concrete
gegevens bekend.
••
De informaties welke het mogelijk maken om een gemiddeld beeld van
de waarde der bodemtypen te krijgen zijn van tweeerlei aard.
a) Gegevens, verkregen tijdens de kartering door de vergelijking van de
groei en de stand der gewassen op de diverse bodemtypen.
b) Inlichtingen verstrekt door de landbouwers.
Bij de hiervolgende bespreking van de waarde der bodemtypen wordt
uitgegaan van een zuiver landbouwkundig standpunt, terwijl zo mogelijk werd
afgezien van de veelal gewaagde interpretatie van bepaalde bodemkundige
eigenschappen. De beschrijvingen slaan op gemiddelde « normale »" profielen;
d.w.z. profielen met een normale waterhuishouding en gelegen op percelen
die geexploiteerd worden op een voor het gebied gebruikelijke manier.
Serie A. —

Kreekruggronden

Al : lichte klei tot zavel, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot zand.

De gronden van het A l type staan bekend als de warmste poldergronden,
die bovendien in alle opzichten zeer vroeg zijn. Uitwintering van de graangewassen treedt zelden op, terwijl voorjaarszaai ook in een natte lente meestal
goed gelukt.
Verdrogingsverschijnselen van de cultuurgewassen doen zich snel voor,
hetgeen de voornaamste reden is dat de gewassen met een grote vochtbehoefte
op deze gronden dikwijIs inislukken. Bij graangewassen treedt, tijdens droge
perioden in de zomer, veelal noodrijping op.
Op de A l gronden wordt gemiddeld weinig legering van granen waargenomen.
De bewerkbaarheid van deze gronden is zeer gunstig. De tractie, benodigd
voor de grondbewerkingen, is niet groot (1 paard) terwijl de begaanbaarheid
van het terrein doorgaans goed is. Naar schatting zijn deze gronden in een
normaal jaar gedurende 9 a 10 maanden goed bewerkbaar.
De behoefte aan anorganische meststoffen is hoog, hetgeen gedeeltelijk
te wijten is aan de geringe minerale reserve, gedeeltelijk aan het uitspoelen
van de toegediende meststoffen.
Dit type is het meest geschikt voor gerst, haver en aardappelen. Ook
rogge kan verbouwd worden : het A l type is het enige poldertype waarop dit
voor dc polderstreek zeldzame gewas geregeld wordt geteeld.
D 3 meereisende en vochtminnende gewassen, "arwe en beten, komen cp
Het A l type weinig voor; suikerbeten worden er vrijwel nooit aangetroffen.
™ T u T C n e n ' I 6 S t a , n d V 3 n d e Z e S e w a s s e n °P A 1 Profielen slecht tot
zeer slecht, hetgeen het verbouwen van beten en tarwe tot een groot risico"
rnaakt. Voor vlas erwten en paardebonen worden de gVonden van het A l
type eveneens weinig gebruikt.
Weiden komen weinig voor (huisweiden); het bestand is er altijd slecht.
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Voor de teelt van tuinbouwgewassen ka'n"dit1 type in aanmerking komen
uegens zijn vroegheid en zijn lichte bovengrond/De vochtrriinriende tuinbouwgewassen echter zullen dikwijls te lijden hebben van droogte. Hetzelfde geldt
trouwens voor fruitteelt : naar analogie van het onderzoek van G. D E BARKER
op gelijkaardige gronden in Zuid-Beveland 1 mag worden aangenomen dat
de meeste fruitvarieteiten op dit type geeri optimale groei zullen vertonen.
De opbrengsten voor gerst en haver in een hormaal tot gunstig jaar liggen
ruwweg tussen 2500 en 3500 Kg per h a ; in een droog jaar komen geregeld
opbrengsten van minder dan 2000 Kg per ha voor. Voederbeten brengen
volgens gegevens van landbouwers 35 a 55 ton op in een normaal jaar en na
een niet zeer hoge bemesting.
Op deze gronden dient niet of weinig bemest te worden met kalkmeststoffen; zuurwerkende kunstmest zal doorgaans de beste resultaten opleveren.
Zware organische bemesting is noodzakelijk voor de verhoging van het
waterhoudend en het adsorptief vermogen.
^
Verlaging van de grond door het uitgraven van zand kan de waterhuishouding sterk verbeteren. Indien het land bestemd blijft voor bouwland mag
deze verlaging niet meer dan 40 a 50 cm bedragen.
A2 : lichte klei tot zavel, veelal tussen 60en 100 cm diepte overgaandlot zand.
Dit type heeft verschillende eigenschappen gemeen met het A l type.
Deze gronden zijn .eveneens warm en vroeg; terwijl uitwintering van graangewassen er zelden optreedt. Uitdrogingsverschijnselen komen veel minder
voor, hoewel deze gronden gemiddeld toch nog niet vochtig genoeg zijn voor
gewassen met een grote vochtbehoefte. Noodrijpheid van graangewassen kan
dan ook in droge zomers geregeld worden waargenomen. Het legeren van
granen op het A2 type is onbetekenend.
De bewerkbaarheid is even goed als deze van de AT gronden.
De behoefte aan anorganische meststoffen is hoog, hoewel iets minder
dan op het A l type, omdat de meststoffen hier aanzienlijk minder uitspoelen.
Het A2 type wordt eveneens het meest gebruikt voor gerst, haver en aardappelen; rogge wordt er vrijwel nooit op geteeld. Voederbeten komen geregeld
voor en geven gemiddeld aanzienlijk gunstiger oogsten dan op het A l type.
Voor suikerbeten en ook voor tarwe is dit -type nog weinig geschikt :
deze gewassen kunnen renderende opbrengsten geven, maar mislukken in een
enigszins droog seizoen. Indien tarwe verbouwd wordt, dan komt dit gewas
dikwijls slechts eens in de 5 a 6 jaar in de vruchtwisseling voor. Voor vlas,
erwten en andere polderteelten worden de A2 gronden betrekkelijk weinig
gebruikt. Weiden komen eveneens weinig voor; ze vertonen gewoonlijk een
weinig gunstig bestand.
De opbrengsten voor de graangewassen liggen gemiddeld een 500 kg.
boven deze op de A l gronden; de beten opbrengsten zijn doorgaans aanzienlijk
hoger.
Dit type is zeer geschikt voor tuinbouw en fruitteelt; vooral die profielen
welke een aanzienlijk zavelig of kleiig dek hebben komen hiervoor in aanmerking. In het Westland 2 worden deze profielen als zeer goed voor veeleisende
1
2

DE BARKER, G. [1],p. 98 e.v. (slechle plekken 1t.ejii; 5).
VAN LIERE,W. [11, pp.73-107.
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teelten (druif, tomaat, e.a.) beschouwd : in dit gebied wordt echter het grondwater veel beter gecontroleerd.
Deze gronden behoeven weinig of geen kalkbemesting. Zware organische
bemesting is nodig voor de verhoging van het waterhoudend en het adsorptief
vermogen.
Verlaging van de grond door het uitgraven van het zand kan de waterhuishouding verbeteren, vooral indien zand op minder dan 100 cm diepte
voorkomt. De verlaging mag maximaal 50 cm bedragen.
A3 : klei tot lichte klei, op minder dan 60cm diepte overgaand tot zand.
De gronden van het A3 type zijn betrekkelijk warm en vroeg; in veel
mindere mate nochtans dan de A l en A2 gronden. Uitwintering komt weinig
voor.
Verdrogingsverschijnselen doen zich niet zo vlug voor als op het A l en
A2 type. De verdrogingssymptomen treden echter snel en in sterke mate op,
indien het hangwater uit de kleiige deklaag verdwenen is. Bij langdurige
droogte lijden de gewassen dan ook meer op dit type dan op de A2 gronden.
De bewerkbaarheid is goed. Voor het ploegen worden gewoonlijk twee
paarden gebruikt, vooral indien de grond nat is. De begaanbaarheid van het
terrein voor grondbewerkin'gen is minder gunstig dan bij de vorige typen
(6 a 9 maanden per j a a r ) .
De behoefte aan anorganische meststoffen is hoog; hoewel naar het
schijnt deze gronden een veel minder hoge kaliumbemesting vragen dan de
gronden van het A l en A2 type. D E LEENHEER 1 vond, dat suikerbeten op
een sinds 20 jaar niet met kalium bemest perceel na een bemesting van 250
k g / h a KC1, 4 0 % een meeropbrengst in wortelgewicht van 1 2 % gaven.
Dit type is het meest geschikt voor gerst, haver en aardappelen. Voederbeten geven behalve in zeer droge seizoenen eveneens redelijke resultaten.
Suikerbeten en tarwe mislukken dikwijls en worden naar verhouding weinig
geteeld op de gronden van het A3 type. Het grasbestand is doorgaans slecht :
verdroging van de grasmat in de zomer komt dikwijls voor.
Voor gerst en haver liggen de opbrengsten normaal tussen 3000 en 4000
kg. Tarwe brengt meestal minder op. De opbrengsten aan voederbeten liggen
rond de 55 ton per ha ; hoewel in een nat seizoen deze cijfers aanzienlijk hoger
kunnen zijn. Voor suikerbeten werd in 1949 een gemiddelde van ongeveer
30 ton wortelgewicht per ha gevonden 2 .
Deze gronden komen minder in aanmerking voor tuinbouw en fruitteelt
dan de gronden van het A2 type. Enerzijds werkt het ondiep voorkomende
zand storend; anderzijds is ook het feit dat de bovenste horizonten uit klei
tot zware klei bestaan minder gunstig.
Kalkbemesting op de gronden van dit type is doorgaans overbodig. Een
zware organische bemesting werkt zeer gunstig. Verlaging van de grond door
uitgraven van het zand verhoogt de waarde van deze gronden, indien niet
meer dan 50 cm zand wordt weggegraven.
A4 : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter
geen zand op minder dan 60 cm.

materiaal;

De gronden van dit type zijn veel minder vroeg en warm dan deze van
de voorgaande typen. Bij gelijke zaaidatum valt de oogst van graanvruchten
1 DE LEENHEER, L. [3],pp.89-91.
2 Gegevens van het B.I.V.S.,zie biz.102.
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hier gemiddeld 8 a 14 dagen later. Mislukking van de voorjaarszaai.komt in
natte lentes wel eens voor. Na de strenge winter 1946-1947 was de wintertarwe op dit type naar verhouding meer uitgewinterd dan op de bovenbeschreven typen.
Verdroging van de graangewassen treedt niet snel op; alleen op de profielen van het subtype A4a (zand tussen 60 en 100 cm diepte) werd in de
droge zomer van 1947 duidelijke verdroging van beten geconstateerd. Noodrijpheid van granen komt niet voor.
Naar verhouding zijn de graangewassen op dit type gevoeliger voor legeren dan op de voorgaande typen. In percelen waarin naast het A4 type
ook nog A3 profielen voorkwamen werd geregeld waargenomen dat de granen na heftige regenval sterker plat sloegen op de zwaardere gronden.
De bewerkbaarheid is doorgaans goed, maar veel beperkter dan bij de
bovenbeschreven typen. Deze gronden moeten in het najaar tijdig bewerkt
worden; ze zijn in het voorjaar veel later begaanbaar. De tractie, nodig voor
het ploegen, bedraagt een tot twee paarden.
De behoefte aan anorganische meststoffen is niet zeer hoog. Kaliumbemesting geeft een naar verhouding lagere meeropbrengst dan op het A3
type 1. Het is bekend dat op vele bouwlandpercelen van dit type zelfs weinig
of geen kaliummeststoffen worden toegediend.
Dit type is geschikt voor alle polderculturen. Ook het weidebestand kan
er redelijk tot gunstig zijn.
De graangewassen brengen normaal 4000 a 5000 kg per ha op; oogsten
boven de 6000 kg zijn echter niet uitzonderlijk.
Voor voederbeten worden 75 a 95 ton per ha als een gemiddelde opbrengst gegeven, in gunstige gevallen echter komen cijfers tot meer dan
140 ton voor. De oogstanalysen voor suikerbeten wezen uit dat de normale
opbrengsten aan wortels in 1949 rond de 40.000 kg lagen 2 . De oogst van
erwten en paardebonen bedraagt volgens de opgave van verschillende landbouwers 3000 a 3500 kg per ha, deze van aardappelen 30 a 40.000 kg.
Voor tuinbouw is dit type weinig geschikt; de A4 gronden zijn gemiddeld
te zwaar en te nat voor de veeleisende tuinbouwgewassen. Ook voor fruitteelt is dit type niet zeer gunstig hoewel fruitsoorten die minder gevoelig zijn
voor een grote vochtigheid er goed kunnen slagen.
Kalkbemesting op deze gronden is doorgaans overbodig; organische bemesting dient vooral toegediend te worden voor structuurverbetering van de
bovengrond. Een niet zeer dichte drainage is gewenst bij gebruik van dit
type voor bouwland.
A5 : zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal.

De A5 gronden zijn gemiddeld koude en late gronden, waarop de oogst
van graanvruchten nog later valt dan op de gronden van het type A4. Mislukken van de kieming van voor- en najaai'svruchten komt voor. Na de strenge
winter 1946-1947 was een naar verhouding groot gedeelte van de najaarsvruchten (vooral tarwe) uitgewinterd waardoor de gronden van het A5 type in
vele percelen scherp waren afgetekend van de lichtere gronden.
De landbouwgewassen verdrogen nooit in belangrijke mate : zelfs in
de droge zomer van 1947 vertoonden beten op dit type geen duidelijke ver1

DE LEENHEER, L. [3],pp. 89-91.
Gegevens van het B.I.V.S., zie biz.102.
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drogings- en verwelkingsverschijnselen. De gevoeligheid voor legeren is groot
op de A5 gronden; in een natte zomer slaan de graangewassen sneller plat dan
op de lichtere typen.
De bewerkbaarheid is meestal niet gunstig en zeer beperkt : deze gronden
zijn snel te nat of te droog voor het ploegen. De tractie benodigd voor bet
ploegen bedraagt altijd twee paarden. Deze gronden zijn gevoelig voor de
vorming van een ploegzool, indien met een zvvare tractor gewerkt wordt.
De behoefte aan anorganische meststoffen is niet hoog; op veel landbouwpercelen die hobfdzakelijk uit" dit type bestaan wordt nooit kaliumbemesting gegeven. Algemeen is bekend dat kaliumbemesting geen duidelijke
meeropbrengst geeft, tenzij voor beten en aardappelen.
Op de gronden van dit type kunnen alle poldeigewassen met succes worden
geteeld.
De opbrengsten aan de diverse gewassen komen gemiddeld ongeveer
overeen met deze op de A4 gronden. In droge jaren nochtans brengen de
gronden van dit type meer op, vooral aan beten. In natte jaren Jigt de opbrengst aan graangewassen meestal lager dan op het A4 type. Het schijnt.
dat paardebonen, welke zeer veel vocht behoeven, op dit type doorgaans
duidelijk hogere oogsten geven dan op de lichtere typen.
Volgens de oogstanalysen van het B.I.V.S. (biz. 102) bedroegen wortelopbrer^sten van suikerbeten in 1949 gemiddeld 47.000 kg. hetgeen ± 7000 kg.
meer is dan wat voor het A4 type were! gevonden. Op het A5 tjpe worden
meestal goede melkweiden gevonden, waarin normaal 2 a 3 koeien per ha
kunnen geweid worden.
Zowel voor tuinbouw als voor fruitteelt komt dit type niet in aanmerking.
De weinige boomgaarden welke er aar,getroffen worden vertonen een slecht
boombestand, hetgeen zeker voor een belangrijk deel het gevolg is van de
ongeschiktheid van de grond voor fruitbomen.
Kalkbemesting is niet zelden noodzakelijk; het is bekend dat bemesting
met de zg. steenkalk dikwijls goede resultaten geeft op deze zware gronden,
die naar verhouding minder gunstige bovengrondstructuren hebben. Om
dezelfde reden is ook zware organische bemesting aan te raden.
Bij gebruik van dit type voor bouwland is drainage zeer gewenst : een
dichte drainage geeft altijd zeer goede resultaten.
A6 : zware klei tot klei, op meer dan 100 cm diepte overgaand tot lichter
geen veen in de ondergrond.

materiaal;

De landbouwkundige eigenschappen van dit vrij zelden voorkomende
type verschillen slechts in zeer geringe mate van deze van het A5 type. Het
is gewoonlijk wat natter en zwaarder te bewerken dan de aangrenzende A5
gronden; terwijl de gewassen er bij grote droogte minder te Iijden hebben.
Juiste opbrengstgegevens zijn ons niet bekend : gemiddeld'echter beschouwen de landbouwers deze gronden als goed tot zeer goed tarwe- en betenland.
Abl : zware klei tot lichte klei, overgaand tot lichter materiaal, dat op minder
IUU cm diepte overgaat tot zware klei.

dan

De landbouwkundige eigenschappen van dit type zijn intermediair tussen deze van de zwaardere kreekruggronden en van de poelgronden (type B l ) .
Hegens de geringe verspreiding konden slechts weinig concrete gegevens
worden opgetekend. Bekend is, dat de A b l gronden die in eenzelfde perceel

DE BODEMGESTELDI1EID VAN HEX OUDLANI) VAN VEURNE AMBACHT

89

voorkomen naast A4 of A5 gronden als slechter worden aangezien voor de teelt
van landbouwgewassen. Dergelijke plekken zijn nat; de kieming mislukt er dan
ook niet zelden. Deze gronden dienen gedraineerd te worden boven de
zware klei in de ondergrond.
Serie B : Poelgronden
Over de landbouwkundige eigenschappen van de poelgronden werden
naar verhouding weinig inlichtingen verkregen. daar slechts een gering dee]
van deze gronden als bouwland in gebruik zijn.
Bl : zivareklei, op meer dan 100cm diepte nistend op veen.
De B l gronden zijn zeer laat en koud 1 . De kieming van de gewassen
mislukt hier dikwijls, temeer daar deze gronden onder bouwland vaak onderhevig zijn aan ernstig structuurverval. In bet voorjaar van 1947 moest op
de B l gronden waarop wintergewassen werden gekweekt overal herzaaid
worden.
Verdroging van de landbouwgewassen komt nooil voor: daarentegen
werden in natte groeiseizoenen wel ernstige beschadigingen van de gewassen
tengevolge van een te hoge vochtigheid van de grond geconstateerd.
De bewerkbaarheid van deze gronden is uiterst ongunstig en beperkt;
doorgaans zijn ze slechts gedurende enkele weken goed begaanbaar en bewerkbaar. De tractie benodigd voor het ploegen bedraagt ten minste twee
paarden.
De behoefte aan anorganische meststoffen is doorgaans laag. vooral indien het recent gescheurde weiden betreft.
De teelt van landbouwgewassen op dit type is betrekkelijk gewaagd. In
gunstige droge jaren worden opbrengsten verkregen die te vergelijken zijn
met deze van het A5 type. In natte jaren echter liggen de oogsten veel lager
dan op de zwaardere kreekruggronden : volledige oogstmislukking is dan zelfs
niet uitgesloten. Gemiddeld ligt de productie op deze gronden dan ook 20 a
30 % onder deze op de zware kreekruggronden.
Het B l type is uiterst geschikt voor weide : zelfs de slecht verzorgde
weiden in de grote depressies, welke nooit enige bemesting ontvangen, zijn
in staat om twee a drie volwassen runderen per ha te voeden. Deze gronden
worden voornamelijk uitgebaat als vetweide : het zijn de zg. eerste klas vetweiden, meest geschikt voor het mesten van droogstaande koeien en oude
ossen (tenminste 6 tanden 2 ) . De weiden op het B l type zijn over het algemeen
later dan deze op de kreekruggronden; het bestand verdroogt er gemiddeld
veel minder gedurende de zomer.
Voor tuinbouw en fruitteelt zijn de B l gronden absoluut ongeschikt:
de enkele fruitaanplantingen die op dit type liggen vertonen dan ook een
uiterst slecht boombestand.
Kalkbemesting is doorgaans noodzakelijk voor deze oppervlakkig onlkalkte gronden. Bij gebruik voor bouwland zijn zware organische bemesting
eh een dichte drainage vereisten voor het welslagen van de culturen.

1

Deze opmerkingen gelden vooral voor het Bib subtype. De eigensebappen van Bla
gronden staan dichter bij deze van de A5 en A6 typen.
2
Monogr.Agrieole de la Region des Polders, p.42.
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B2 : zware klei, tussen 60 ere 100 cm diepte rustend op veen.

De landbouwkundige eigenschappen van de B2 gronden zijn nog ongunstiger dan deze van het B l type : de opkomst van de gewassen is er slechter en de bewerkbaarheid beperkter. Er worden dan ook slechts weinig landbouwpercelen op B2 gronden gevonden; de teelt van landbouwgewassen geeft
alleen in droge jaren bevredigende tot goede uitslagen.
Voor weide is het B2 type uiterst geschikt. Volgens de landbouwers zijn
de vetweiden op het B2 type minder goed en later dan op het B l type : het
zijn zg. tweede klas vetweiden, dikwijls gebruikt voor jong vee (2 en 4 tands
beesten). Het onderzoek van het grasbestand op een aantal oudere vetweiden
schijnt deze practijkgegevens te bevestigen 1.
Dikwijls wordt het B2 type gebruikt voor maailand : als zodanig geeft
het goede rendementen, zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van
het hooi.
Kalkbemesting op de B2 gronden is ook voor weiden doorgaans
noodzakelijk. Voor een renderend gebruik als bouwland dienen deze gronden
ontwaterd te worden door middel van onderbemaling; terwijl een dichte
drainage eveneens vereist is.
B3 : zware klei, tussen 20 ere 60 cm diepte rustend op veen.

Niet alleen als bouwland maar zelfs als graasweide zijn deze gronden
van een geringe kwaliteit. In graasweiden wordt de zode gemakkelijk kapot
getrapt; het bestand is er bovendien gemiddeld slecht (zeer veel onkruidgroei). Het meest renderend gebruik is'hooiweide.
B4 : venig materiaal, meer dan 100 cm.

De zeldzame gronden van dit type lagen tijdens de kartering braak. Het
grasbestand was er volkomen vernietigd door de overstroming met zout water.
Volgens mededelingen van de landbouwers was de waarde van deze gronden
voor de inundatie uiterst gering; er kwamen slechte weiden op voor.
Serie W : Overdekte

waddengronden

Daar in deze serie profielen met sterk uiteenlopende opbouw onder een
type samengebracht zijn, schommelen de landbouwkundige eigenschappen
binnen de typen meer dan normaal.
Wl : zware klei tot klei, tussen 60 en 120 cm diepte rustend op atlantische waddensedimenten.
Het zijn gemiddeld tamelijk late en koude gronden, waarop uitwinteren
en legeren dikwijls voorkomen. Verdroging van de landbouwgewassen treedt
nooit in belangrijke mate op.
De bewerkbaarheid varieert, maar is meestal niet gunstig. Het best te
bewerken zijn de W l gronden in de omgeving van Adinkerke; het slechtst
deze ten zuiden van Wulpen, daar deze laatsten over het algemeen zwaarder
en natter zijn.
Op dit type kunnen alle poldergewassen met succes geteeld worden.
Veel W l gronden in de omgeving van Adinkerke worden bij voorkeur voor
de teelt van suikerbeten gebruikt. Dikwijls komt het voor dat dit gewas hier
1 DE LEENHEER, L., DE CAESTECKER, K., REYNTENS, H. en ANDRIES, A. : A,
en [1],pp.230-237.
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enige jaren achtereen geplant wordt. Normale opbrengsten zijn 40 a 50 ton
wortelen per ha. De productiecijfers van andere gewassen zijn te vergelijken
met deze op het A5 type; in natte jaren is de productie gemiddeld hoger.
Een uitzondering hierop maken een deel van de Wl gronden nabij Wulpen. Deze zijn door hun lage ligging en hun zeer zwaar dek naar verhouding
meer geschikt voor weiland, daar hier in natte groeiseizoenen abnormaal
lage oogsten kunnen voorkomen.
Het weidebestand op de Wl gronden is niet slecht : de weiden op deze
gronden staan echter niet bekend als eersteklas vetweiden.
Voor fruitteelt en tuinbouw is dit type weinig geschikt.
Drainage is noodzakelijk bij gebruik voor bouwland. Kalkbemesting is
doorgaans overbodig; behalve op de zware oppervlakkig ontkalkte Wl gronden nabij Wulpen.
W2 : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte rustend op atlantische
sedimenten.

wadden-

Daar de W2 gronden slechts een geringe oppervlakte innemen kon moeilijk een gedetailleerd beeld verkregen worden van de landbouwkundige eigenschappen.
De subtypen W2b en W2c hebben eigenschappen welke grotendeels overeenstemmen met deze van het type Wl. Deze W2 profielen zijn nochtans
gemiddeld wat minder productief.
Het subtype W2a is landbouwkundig duidelijk minder goed : verdrogingsverschijnselen doen zich hier in sterke mate voor Dit werd onder meer
geconstateerd in verschillende suikerbeetpercelen, waar tijdens de zomer 1949
een sterke verdroging was waar te nemen op stroken van het W2a subtype.
De productiviteit van dit subtype ligt dan ook beduidend lager dan deze van
de andere overdekte waddengronden.
Bekalking van de W2 gronden is bijna altijd overbodig; drainage van
bouwlanden is vooral noodzakelijk op de W2c gronden.
Serie P :Overdekt pleistocene gronden
P3 : gebroken klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op pleistoceen.

De P3 gronden zijn gemiddeld tamelijk vroeg en warm. Uitvriezen van
wintergewassen en legeren van granen komt niet veel voor. Mislukking van
de kieming daarentegen werd nogal eens waargenomen in natte voorjaren.
De landbouwgewassen kunnen in belangrijke mate verdrogen, vooral
indien het onderliggende pleistocene materiaal zandig is. Gemiddeld echter
zijn deze gronden minder verdrogend dan de lichte kreekruggronden (type
Al, A2, A3).
De bewerkbaarheid is sterk wisselend. Wegens de doorgaans minder goede
structuur van de bovengrond kan bewerking slechts geschieden wanneer de
grond noch te droog noch te nat is.
De behoefte aan anorganische meststoffen is middelmatig : deze gronden
reageren meer op een goede kaliumbemesting dan de zware kreekruggronden.
Dit type is geschikt voor de normale gewassen van de Polderstreek. De
opbrengsten liggen er gemiddeld duidelijk lager dan op de zwaardere kreekruggronden (15 a 25 % ) . Dit geldt vooral voor tarwe en suikerbeten : P3
gronden worden in de Polderstreek niet gerekend tot l e klas tarwe- of
betenland. Het grasbestand op het type P3 is weinig gunstig : de weiden hier
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staan wel bekend als middelmatig goede melkweiden; ze zijn- echter niet geschikt voor de vetweiderij. In vele percelen werd gedurende de zomer van
1949 geconstateerd dat het gras op het P 3 type verdroogd was terwij] het
nog goed stond op aangrenzende zwaardere overdekt pleistocene gronden.
Dit type is wel geschikt voor extensieve groententeelt. Het is echter
af te raden voor de fijnere teelten en voor fruitteelt,.gezien de doorgaans onregelmatige opbouw van de profielen.
Deze gronden vragen een zware kalkbemesting. Bekalking met zg. steenkalk schijnt zeer goede resultaten te hebben en wordt algemeen toegepast.
Drainage zal de waarde van het bouwland op dit type verhogen wanneer de
pleistocene ondergrond niet sterk zandig is.
P4 : gebroken klei, op meer dan'60 cm diepte rustend op

pleistoceen.

Dit type heeft veel eigenschappen gemeen met het voorgaande. Uitdroging
treedt er gemiddeld in mindere mate op, terwijl de bewerking van de P 4 gronden doorgaans wat zwaarder en 'beperkter is dan deze van de P 3 gronden.
De opbrengsten liggen ongeveer even hoog als op het P3 type; de fluct u a t e in de productiecijfers is echter op het P4 type groter. Volgens de gegevens van de landbouwers geeft dit type normaal geen grotere oogsten aan
graangewassen, maar wel aan suikerbeten. De wortelproductie van dit laatste
gewas echter is minder hoog op het P4 type dan op de zware kreekruggronden. Het grasbestand op de gronden van dit type is normaal niet zeer gunstig.
Voor tuinbouw zijn de P 4 gronden ongeschikt.
Zware kalkbemestingen en een goede drainage zijn wenselijk bij gebruik
van dit type voor bouwland.
P5 : zware klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op

pleistoceen.

De P 5 gronden zijn laat en koud : in dit opzicht zijn ze te vergelijken
met de zware kreekruggronden( type A 5 ) . Op deze gronden. vriezen de wintergewassen geregeld uit; de gevoeligheid voor Jegeren is er eVeneens tamelijk groot. Mislukking van de kieming komt soms voor. Sterke verdroging
van de gewassen werd nooit waargenomen.
De bewerkbaarheid is slecht en beperkt : deze gronden en ook die van
het P6 type, staan bij de landbouwers bekend als «kwade g r o n d e n » . De
voor het ploegen benodigde tractie bedraagt zelfs in gunstige omstandigheden
twee paarden.
De behoefte aan anorganische meststoffen is niet zeer hoog. Kaliumbemestingen geven doorgaans geen duidelijke meeropbrengsten.
Dit type is geschikt voor alle polderculturen. Het weidebestand kan er
redelijk gunstig zijn, hoewel op de P5 gronden geen 1" klas weiden werden
gevonden.
De opbrengsten liggen gemiddeld iets beneden deze op de zwaardere
kreekruggronden (10 a 20 % ) ; deze gronden staan bekend als tamelijk goed
tarwe- en betenland, waarop echter de producties sterker afhankelijk zijn
van de weersomstandigheden dan dit op de zware kreekruggronden het geval
is. Voor tuinbouw is het P5 type ongeschikt.
Zware bekalking en sterke organische bemesting zijn noodzakelijk om
de van nature niet zeer gunstige structuur van de bovengrond in stand te
houden of te verbeteren. Drainage is gewenst bij gebruik van de grond als
bouwland.
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P6 : zivare klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op pleistoceen.

De landbouwkundige eigenschappen van dit type staan gemiddeld tamelijk
dicht bij deze van het Bl type. De P6 gronden zijn laat en zeer koud. De
kieming van de gewassen mislukt er nogal eens, vooral in verband met de
vaak labiele structuur van de bovengrond.
In natte seizoenen kan de groei van de cultuurgewassen sterk geremd
worden door de hoge grondwaterstand.
De bewerkbaarheid van deze gronden is slecht en zeer beperkt.
Deze gronden zijn geschikt voor alle poldergewassen. Wegens de soms
voorkomende teeltmislukkingen is de gemiddelde opbrengst lager dan deze
van de zware kreekruggronden. In gunstige jaren echter kunnen de producties even hoog zijn als op de typen A4enA5.
Het P6 type is goed geschikt voor weide : meer dan de helft van de P6
gronden ligt dan ook onder weide, waarvan een aanzienlijk deel wordt geexploiteerd als vetweide. Volgens de gebruikers is de kwaliteit van deze vetweiden
geringer dan van de vetweiden op het Bl type.
Voor tuinbouw en fruitteelt zijn de P5 gronden ongeschikt.
Zware bekalking en organische bemesting zijn gewenst ter verbetering
van de doorgaans slechte bovengrondstructuur. Dichte drainage is nodig bij
gebruik van dit type als bouwland.
P b l : zivare klei, op meer dan 100 cm diepte rustend op pleistoceen.

De landbouwkundige eigenschappen van dit type komen nagenoeg overeen
met deze van het P6 type. Deze gronden zijn echter gemiddeld nog natter
en kouder, waardoor er naar verhouding meer teeltmislukkingen op voorkomen. Dit type is dan ook meer geschikt voor weide.
Pb2 : zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen; maar pleistoceen
minder dan 130 cm.

op

Landbouwkundig vertonen de Pb2 profielen een grote overeenkomst met de
profielen van het B2 type. Deze gronden liggen meestal onder weide. Voor
bouwland zijn ze weinig geschikt; hoewel teeltmislukkingen er minder dikwijls voorkomen dan op de lagere gronden van het B2type.
Pb3 : zware klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op veen, dat op minder dan 100 cm
op pleistoceen rust.

De zeldzaam voorkomende Pb3 profielen liggen onder weide welke een
slecht grasbestand vertoont.
Serie T :Overdekt tertiaire gronden
T.6 : zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op tertiaire klei.
Tb2 : zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen, maar tertiaire klei op
minder dan 130 cm.

De landbouwkundige eigenschappen van deze typen gelijken goed op deze
van de overeenkomstige typen uit de serie P. Door het voorkomen van de
zware tertiaire klei zijn deze gronden echter gemiddeld natter; ze worden
dan ook bijna uitsluitend gebruikt voor weiland.
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b. De landbouwkundige
van de kunstmatige

eigenschappen
gronden

De landbouwkundige eigenschappen van de typen uit deze serie wisselen
sterk binnen elk type. Het is daarom onmogelijk voor elk der typen een
betrouwbaar gemiddeld beeld te geven van de eigenschappen.
00 :

Overslaggronden

De overslaggronden worden, in tegenstelling tot de aangrenzende poelgronden, in hoofdzaak gebruikt voor bouwland. Hun vvaarde is te vergelijken
met deze van de zware kreekruggronden : ze staan aangeschreven als goed
bouwland. Nabij Lampernisse werd waargenomen dat weide op overslaggronden vroeger is dan weide op aangrenzende poelgronden in hetzelfde perceel.
OL :

Doorbraakgeulgronden

De doorbraakgeulgronden in het Oudland zijn bijna uitsluitend in gebruik als maailand. Deze gronden leveren gemiddeld een grote hoeveelheid
gras, dat echter geen hoge kwaliteit bezit (veel onkruid, o.a. r i e t ) .
0 E 1 : Dekkleigronden

in het Oudland

De eigenschappen van deze gronden zijn te vergelijken met deze van
de A5 en A6 typen. De producties liggen er gemiddeld nog iets hoger : het
zijn dus uitstekende bouwlandgronden.
0E2 : Geulgronden in het Oudland

Deze gronden zijn voornamelijk in gebruik als bouwland. Hoewel ze
tamelijk nat zijn, is hun landbouwkundiige waarde hoog en te vergelijken
met deze van de zware kreekruggronden.
OU : Uitgedaringde

gronden

Door hun lage ligging zijn deze gronden gemiddeld ongeschikt voor
bouwland. De grondwaterstand is er hoog, zodat de uitgedaringde gronden
gedurende een groot deel van het jaar onbewerkbaar zijn. De opkomst van de
gewassen is er gemiddeld uiterst sleoht. Ook voor de graasweide kunnen deze
gronden dikwijls niet dienen, omdat het grasbestand er laat is en gemakkelijk
wordt stukgetrapt.
Volgens het botanisch onderzoek van H. Reyntens en medewerkers 1 is
het grasbestand van vetweiden op dit type slechter dan op de aangrenzende
niet uitgeveende poelgronden.
Zeer dikwijls worden de uitgeveende gronden gebruikt als maaiweide;
als zodanig voldoen ze wel.
De lichte uitgeveende profielen worden naar verhouding meer geexploiteerd als bouwland dan de zware; hun kwaliteit is echter gemiddeld laag.
De uitgedaringde gronden in de Buitenmoeren liggen voor een groot
ge'deelte onder bouwland. In droge seizoenen worden hier hoge opbrengsten
verkregen van de meeste landbouwgewassen; in natte seizoenen daarentegen
kan de oogst volledig mislukken. Indien de algemene ontwatering van dit
1 DE LEENHEER, L., DE CAESTECKER, K., REYNTENS, H. en ANDRIES, A. I l l ,
pp. 230-237 en A.

DEBODEMGESTELDHEID VAN HET OUDLAND VAN VEURNEAMBACHT 95

gebied verbeterd zou worden, zou de gemiddelde kwaliteit van deze gronden
zeer zeker even groot zijn als die van de goede bouwlandgronden op de kreekruggen.
OG : Uitgebrikte

gronden

De waarde van de uitgebrikte gronden is ten zeerste afhankelijk van de
diepte tot waar werd uitgebrikt en van het al of niet terugbrengen van de
oorspronkelijke bovengrond. Sommige percelen zijn volledig ongeschikt voor
een renderend landbouwkundig gebruik (gem. Wulpen) omdat ze te diep werden uitgebrikt en omdat de bovengrond er niet op werd teruggebracht. Op deze
percelen groeit een moerassige vegetatie. Andere uitgebrikte percelen leveren
redelijk goed weiland op, of zijn zelfs te gebruiken voor landbouwteelten. De
oogsten zijn echter wisselvallig, doordat in natte seizoenen de groei sterk geremd wordt door de gemiddeld zeer hoge waterstand. De waarde van de uitgebrikte gronden ligt aanzienlijk beneden deze van de oorspronkelijke bodemtypen 1 .
Over het algemeen zijn de zware uitgebrikte profielen slechter dan de
lichte, omdat zenaar verhouding natter zijn.
OZ : Uitgezande

gronden

De waarde van de uitgezande gronden kan zowel hoger of lager zijn
dan deze van het oorspronkelijk type.
Werden de lichte kreekruggronden tot op de juiste diepte uitgezand
(40-50 cm), dan liggen de oogsten op de verlaagde grond gemiddeld aanzienlijk hoger dan op het originele bodemtype. Zelfs suikerbeten en tarwe
geven in een dergelijk geval zeer bevredigende opbrengsten, omdat verdroging
niet meer of in veel mindere mate voorkomt dan op de niet uitgezande lichte
kreekruggronden.
Het aantal goed uitgezande percelen is naar verhouding gering; veel
vaker komen de te diep uitgegraven gronden voor, die te nat zijn en waarop
in natte seizoenen veel teeltmislukkingen worden waargenomen. Gronden,
die meer dan een meter werden verlaagd, zijn nog slechts geschikt voor gebruik als weiland.
OA : Afgegraven

gronden

De waarde van de afgegraven gronden ligt duidelijk beneden deze van
de aangrenzende natuurlijke bodemtypen; zelfs wanneer alleen de bouwvoor
werd afgegraven.
ON : Opgehoogde gronden-

De waarde van deze -gronden is zeer verschillend en hangt af van de aard
van het matcriaal dat voor ophoging gebruikt werd. Doorgaans zijn de
eigenschappen van de opgehoogde gronden ongunstiger dan deze van de aangrenzende natuurlijke bodemtypen.
OT : Sterk vergraven gronden

..-

•

Ook van deze gronden ligt de waarde doorgaans beneden deze van de
aangrenzende niet vergraven gronden.
MOORMANN, F . [ 2 ] , pp. 11 e.v.
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OC : Verdwenen woonplaatsen
Wegens het hoge gehalte aan humus en aan plantenvoedende stoffen
ligt de waarde van deze cultuurgronden doorgaans hoog. Tengevolge van de
onregelmatige terreinsvormen echter zijn de percelen waarop verdwenen woonplaatsen voorkomen meestal slechts te gebruiken als weiland. Bij eventuele
egalisatie dient er op gelet te worden dat de bouwvoor goed over het gehele
perceel wordt uitgespreid.
c. Overzicht van de resultaten
der oogstanalysen in het Oudland
Theoretisch is het onmogelijk voor de verschillende bodemtypen de gemiddelde productieniveau's te bepalen door middel van oogstanalysen. Door
het Centrum voor Grondonderzoek werd een methode ontwikkeld, welke ten
doel heeft de opbrengstniveau's per bodemtype te bepalen 1 . Deze methode
kan als volgt worden geresumeerd : op in detail gekarteerde percelen, waarop
verschillende bodemtypen voorkomen, wordt een aantal oogstmonsters genomen (12 monsters per bodemtype). Uit de zo verkregen cijfers kan, per
perceel dat gedurende langere tijd uniform werd behandeld, de invloed van
het bemonsterde bodemtype op de oogst worden nagegaan. Door een groot
aantal herhalingen uit te voeren per gewas en per bodemtype is het mogelijk
een idee te verkrijgen over het gemiddelde relatieve productieniveau van een
bodemtype voor een bepaald gewas.
Voor de granen (tarwe, gerst, haver), suikerbeten en voederbeten geven
wij in tabelvorm de resultaten van de jaren 1948 en 1949. De productiecijfers worden indien mogelijk opgegeven in kg per ha 2 . Naast de producties
per proefveld werden eveneens de gemiddelde producties per bodemtype
berekend, met de middelbare fout. Deze gemiddelde producties in kg per ha
werden voor een beter overzicht bovendien uitgedrukt in percenten van de
gemiddelde opbrengst van het A3 type.
Voor elk gewas werd een betrouwbaarheidsberekening gemaakt van de
verschillen der gemiddelde producties op de belangrijkste bodemtypen 3 of
subtypen.
1. Granen (tabel 21tot en met 26)
Per oogstmonster werd een oppervlakte van 2 1 / 4 m 2 afgeoogst. De
oogstcijfers in de tabellen zijn de gecorrigeerde gemiddelden van 12 monsters,
omgerekend in kg per ha.
2. Voederbeten (tabel 27 tot en met 28a)
Bij de betenproefoogsten -werden per bodemtype 12 oogstmonsters van
telkens 15 beten genomen en op het veld gewogen. Uit deze cijfers is moeilijk
een betrouwbare productie per ha te berekenen. In de onderstaande tabellen
worden daarom de gecorrigeerde gemiddelde gewichten van 12 herhalingen
per bodemtype gegeven.
3. Suikerbeten
(tabel 29tot en met 32a)
De oogstanalysen van suikerbeten werden op dezelfde manier uitgevoerd
als deze op voederbeten. Daarnaast werden per bodemtype van 5 monsters
1 DE LEENHEER, L.en DE CAESTECKER, K. [2],pp. 191-209.
blechts die resultaten werden opgegeven welke volgens L. DE LEENHEER betrouwbaar waren.
3 Volgens VAN UVEN,W.J. [1],Hoofdstukken V en VI.
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elk 3 beten onderzocht op het suikergehalte. Dit aantal bleek niet voldoende
betrouwbaar om een beeld te krijgen van de relatieve suikerproductie per ha 1 .
Wij geven in de tabellen, ontleend aan het onderzoek van D E LEENHEER en
DE CAESTECKER de gegevens over het suikergehalte per bodemtype dan ook
niet.
Tabel 21-Tarwe 1948,varieteit Alba.
Nr. perceel

Type of subtype
A3

11
14
17
32
gemiddelden
midd. fout
productie in % van A3

A4a

3600
4315
4550
—

4200
5330
—
4500

4155
297
100

4677
388
110

Bl

A5b

4850
4190
(4850)

(4190)

112

101

De betrouwbaarheid van het verschil A4-A3 bedraagt 1.07.
Tabel 22-Tarwe 1949,varieteit Alba.
Nr. perceel

Type of subtype
Al

36
39
48
50
59
65
99
93
90
87

—
—
—
_
_
3889
—
—
—
—

A3

A4a A4b A5a

—
4751 —
5044 5222 —
—
4383 4857 _
•
_
—
— 6217 — 6395
4604
—
—
— 5582
_
5906
—
—
5839
—
6346
—
7057
—
—
—
—
— 6284
—
—
—
—
5342
—
—
—
— 5950
—
—
—
_
_

gemiddelden
(3889) (4604)
fliidd. fout
productie in %
van A3
85 100

P6

P5

A5b B l + P b l P4
— '—
_
—
—
6319 —
5159 —
6124 —
— —
— 6150
— —
— —
4924 —

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— (3995)
— . 5555
4955 5217

5346 5537 6050 5802 5631 (6150) (4955) 5386•
465 685 1012 133 346
±169
116

120

131

126

122 133

108 116

Het productiecijfer voor h e tP 6 type op perceel 93 werd niet meegeteld voor de
berekening vanhet gemiddelde, daar het gewas hier testerk legerde.
Tabel 22a - Betrouwbaarheid van de meerwaarden.
Tegenover :

A4b
A5a
A5b
Bl+Pbl
P6

A4a

A4b

0.23
0.64
0.94
. 0.49
0.08

0.42
0.38
0.12
—

A5a

A5b

Bl+Pbl

P6

0.24

0.39
0.46

0.22
0.64
1.14
0.64

1 DELEENHEER, L.,DE CAESTECKER, K.enSIMON, M., A,p . 41.
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Tabel 23 - Gersl 1948, varieteit Kenia.
Type of subtype

Nr. perc eel

A3

A4a

A5a

Bl

4200
2840
4500
3500
3770

4650
4650
4700

—
—

.
—
—
—

2630
(2630)

Al
5
7
13
38
43
64

—
—
_
—

gemiddelden
middelb. foul
productit s in CA

70

van A3

4670

4500

—.
—

4300

—

—
—

3762
298
100

4625
43
123

(4670)

(4300)

124

112

—

De betromvhaarheid van het verschil A4-A3 bedraagt 2.9.

Tabel 24 - Gerst 1949, varieteiten Kenia en Balder.
Nr. perceel

Type of subtype
Al

3
32
34
45
66B
73B
89
95
101

—
2995

A2

A3

—
4664

—
_
4897
4160
—
—•
_.

A4a

A4b

3960 —
_
4844
5431 —
—
—
—
—
6088

—
—

A5a A5b B l + P b l P3
— 4666
— 5275
— —
6230
4862
—.

4991
5244
__

—
—
_..

—
—
—
5391

—
—

P4
—
_.
_.

P5
—
—
—

P6
—
—
--

4982 — 4821 —
4143 4226 — 4169
6199 6288 —
—
4821 5093 5599 —

gemidd.
(2995) (4664) 4528 5160 (4844) 5546 4920 5208 5036 5202 5210(4169)
raidd. fout
.368 628
684 254
117 416 597 389
productie in
% van A3
66
103
100 114 107
122 109
115 111 115 115
92

Tabel 24a - Belrouwbaarheid van de meerwaarden.
Tegenover:
A3
A4a
A5a
A5b
Bl
P3
P4
P5

A3

0.86
1.31
0.88
1.79
0.91
0.96
1.27

A4a

A5a

A5b

Bl

P3

P4

P5

—

—
—

0.36
0.87

0.49

0.16
0.64

0.38

0.43

—
—
—
—

1.03
0.24
0.44
0.37

0.40

0.01

0.23
0.31

0.01

0.41

—

0.08

—

0.05
0.07

—

—
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Tabel 25 - Haver 1948.
Type ofsubtype

Nr.perceel

9
10
20
gemiddelden
middelbare font
produetie in % van A3

A3

A4a

A5b

2035
4330

2700
4770
3060

3830

3183
1148
100

3510
638
110

(3830)
120

De betrouwbaarheid Tan het verschil A4-A3 bedraagt 0.25.

Tabel 26 - Haver 1949.
Type of subtype

Nr. perceel

14
56
641.
68
96
gemiddelden
midd. four
produetie in
% van A3

A4b

A4a

A2

A3

_
4466
4466
1360

_
4630
—
—

4124
—
—
—

5471
—

3431
1046

(4630)

(4124)

5322 (4786)
149

83

112

100

Al

P6

A5a

A5b

5631
_

—
4920

5173

—
—

,70,
4l86

129

113

(5631)
136

(4920)

5111
(5111)

119

De betrouwbaarheid van het verschil A4a-Al bedraagt 1.8.

Tabel 27 - Voederbeten 1948.
Type of subtype

Nr. perceel

12
35
57
50
54
59
53
55
gemiddelden
midd. foul
produetie in c7c van A3

A3

A4a

A5b

23.3
14.3
16.3
15.9

28.3
20.5
20.1

.—
—

16.6
16.7
17.7
17.7

21.1
22.7

19.9
16
115

21.9
0.8
126

17.4
2.0
100

Bl

—
—
22.8
17.9
21.4
17.3
19.8
1.3
114

124

100
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Tabel 27a - Betrouwbaarheid van de meerwaarden.
Tegenover :

A3

A4a

A3
A4a
A5b
Bl

0.99
2.1
1.0

1.15

A5b

Bl

0.05
1.35

Tabel 28 . Voederbeten 1949.
Nr. perceel

Type of subtype
A3

7a
13
21
22
23
24
25
86
103
74
97
103b
104
109b
gemiddelden
midd. fout
prod, in % van A3

P6

A4b

A5a

A5b B l + P b l P3

P4

9.1 15.0
—
13.7 23.0 26.1
13.4
—
—
—
21.4 28.2
15.1 17.0
—
—
—
—
—
15.2 21.0
—
— • —
—
—
—
—
— •—
— •—
—
_
._
_
—
—
—
—
—
—

—
—
27.7
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—

—
—
—
—
—
—
28.4
—
—
—
—
—
27.2
- - _
31.5 29.4
—
_
—
_
24.0 20.2
—
21.7 18.7 . —
22.6
—. • —
21.0
—
20.7
_
17. 8
_
—
25.4 18.9
—
—
16.0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16.9
_
18.7
11.7

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
20.5
16.7
—
—
16.2
—
20.1
_
15.5
24.6
—
14.3
—

15.8
2.1
123

18.5
3.1
145

12.8
1-3
100

A4a

18.4
1.7
144

25.1 (27.7) 25.2
2.1
6.9
196 216
197

22.3
1.4
174

18.5
2.1
145

P5

18.1
1.5
141

Tabel 28a - Betrouwbaarheid van de meerwaarden.
Tegenover :
A3
A4a
A4b
A5b
Bl
P3
P4
P5
P6

A3

2.5
4.92
7.30
1.34
3.56
1.20
1.68
2.79

A4a

2.49
2.96
0.54
0.05

A4b

A5b

Bl

P3

P4

P5

P6

2.54
3.25
0.54

0.96
3.10
3.61
0.90
1.08

1.75
1.97
0.50

0.14
2.69
3.38
0.59
0.20

—
0.04

—

0.39
0.41

—
—
—
—

—
—
—

0.73
0.96

—
—
—

0.08
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Tabel 29 - Suikerbeten, 1948 (gemiddelde wortelgewichten van 12 monsters, elk van
15 beten).
Type of St ibtype

Nr. perceel
Al

A2

A3

—
—
—
—

—
—
:

11.0
9.0
8.0
7.7

7.7

9.5

—

—
—
—
—

(7.7)

(9.5)

86

107

8.9
0.74
100

12.6
2.7
142

19
24
46
51
52
56
gemiddelden
midd. fout
productie in % van A3

A4a

A5a

A5b

Bl

_
—
—

11.9

9.9
15.4

—
-—
10.7

—
. —
(10.7)
120

—

13.2

7.4
11.1

—
—
—

—'

12.5
0.6
140

105

De betrouwbaarheid van het verschil A4a-A3 bedraagt 1.3; deze van het verschil
A5b-A3 is 12.

Tabel 30 - Suikerbeten 1949.
Nr. perceel

Type of subtype
A3

7bis
27
28
77
78
79
80
81
82
83
84
76
98
104bis
108
109
110
gemiddelde
midd. fout
productie in
% van A3

A4a

A4b

A5a

A5b

Bl

P3

var.
P4

P5

P6

7.7 13.2
—
—
_
_
_
—
—
—
11.7
6.7 • —
—
—
7.2
98
—
8.8
7.4
—
8.9 12.8
—
11.0
—
—
—
—
_
_
_
_
_
_

—
_
_
—
—
—
—
—
K
—
—
16.6 15.0
—
—
—
—
Hi
_
_
12.9 11.5
—
—
—
—
Hi
13.0
—
15.3 15.9
_
_
—
—
K
12.9 13.1
— . —
—
—
—
—
K
—
11.1 13.1
—
—
— ' —
—• K
13.2
—
15.3 14.7
—
_
—
—
K
—
11.8 • — • —
—
— ' •—
—
K
—
11.5
_
_
—
—
—
—
K
—
129
_
_
—
_
—
—
K
— _ .
—
—
—
—
—
—
K.
—
—
—
—
11.2
—
106
—
Zw
—
•—
15.3
—
—
135
—
—
Zw
—
—
—
14 6 13.9 13.2 135 16.4 Zw
_
_
_
13.5 12.0
—
10.8 11.4 Zw
_
_
_
_
_
9.1
9.8
9.4 Kl
_
_
_
14.0 10.1
—
11.2 12.3 Hi

7.6
0.37

11.2
0.68

13.0
0.1

12.1
0.39

14.8
0.59

14.2
0.51

11.8
0.66

11.9
1.42

11.2
0.62

12.4
1.8

148

171

159

195

187

155

157

148

163

100

Varieteiten : K : Kiihn — Zw : Zwanese — Hi : Hillshog — Kl : Klein Wanzleben.
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T a b e l 30a - Betrouwbaarheid van de meerwaarden.
x = zekerheidscoefficient tussen 0 en 1.
Tegenover:
A3
A4a
A4b
A5a
A5b
Bl
P3
P4
P5
P6

A3

A4a

4.6
13.9
8.3
10.3
10.2
5.5
3.0
4.9
2.3

A4b

—

—
—
—

1.2
1.7
4.0
3.4

3.0
2.2

—
—
—
—

X
X

—
X

Bl

A5b

A5a

P3

—

2.3

P4

P5

X
X

1.3
1.3
4.2
3.7

—

x
3.4
2.9

2.0
1.5

—
—
—

—
—

—
—

3.7
3.2

P6

X
X

x'

In 1949 werden door het Belgisch Instituut voor verbetering van de suikerbeet een aantal oogstanalysen gedaan, volgens de zg. internationale methode.
waarbij per monster tenminste 200 beten werden afgeoogst. Op dezelfde percelen werden ook oogstanalysen verricht volgens de door D E LEENHEER en
DE CAESTECKER ontworpen methode. In tabel 31 worden de cijfers van beide
reeksen oogstanalysen gegeven, omgerekend in kg betengewicht per ha 1 . Voor
de berekening van de oogsten per ha voor de proefvelden van het Centrum
voor Grondonderzoek werd de volgende formule toegepast :
aantal beten per ha
opbrengst per ha = x X
15
waarin x het gecorrigeerde gemiddelde van 12 oogstmonsters is. Het theorefisch aantal beten per ha kon worden berekend uit de plantafstand die voor
elk proefveld bekend is.
In tabel 32 tenslotte worden de suikeropbrengsten opgegeven in kg per
ha, zoals deze werden gevonden uit de oogstanalysen van het B.I.V.S.
Tabel 31 - Suikerbeten 1949.
Wortelopbrengsten in kg per ha, berekend uit de gegevens van het Belgisch Instituut voor verbetering van de Suikerbeet en uit de gegevens
van het Centrum voor Grondonderzoek.
Nr. peree el Methode

Type of subtype
A3

77
78
79
81
82
83
84

C.V.G.
TVTV.S.
CV.fi.

A4b

A5a

61.900
44400
48.750
42.800

nivs.

C.V.G
B.I.V.S.
C.V.G.
B.I.V.S.
C.V.G.
B I.V.S.
C.V.G.
B.I.V.S.
C.V.G.
B.I.V.S.

A4a

31.260
27400
40.000
31.200
37.380
30.500
44.950
35.900

A5b

Bl

72.860
47.800

75.720
44.500

54.590
44.700
61.110
50.700

54.440
45.200
44.450
30.300

65.550
56.000
58.090
36.300
65.160
46.500

64.650
43.900

1 Cepubliceerd dank zij de vriendelijke toestemming van het B.I.V.S.
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Tabel 32 - Suikerbeten 1949 (resuhaten van het B.I.V.S.)
Suikerproduelies in kg/ha.
Nr. pereeel

' 77
78
79
81
82
83
84
gemiddelden
midd. fout
productie in °/i van , \3

Type of subtype
A3

A4a

A5a

—

7019
6869

7292

—

—

6704
4170

—

3790
4518

A5b

Bl

7770

6942

—

—
—
—
—
—
—

7774

9169
4950
6560

4117
5310

6370

—

.—
—
—
—

4434
327
100

6226
523
140

6993
875
157

7772
2
171

—

•

(6942)
156

Tabel 32a - Betronwbaarheid van de meerwaarden
x = zekerheidsroefficient tussen 0 en 1.
Tegenover :
A3
A4a
A5a
• A5b

A3

A4a

2.9
2.1
10.2

2.9

A5a

A5b

—
X

4. Enige conclusies uil de gegevens der oogslanalysen
In de opbrengstcijfers per bodemtype komen meestal opvallende grole
verschillen voor. Ten dele zijn deze verschillen te verklaren door de profielvariatie binnen elk bodemtype, waardoor het mogelijk is dat op het ene
proefveld bv. een lichte variant van een bepaald bodemtype werd bemonsterd en op het andere een zware. Van veel meer invloed op de variaties der
opbrengstcijfers per bodemtype zijn echter tal van andere factoren, waarvan
wij onder meer noemen : structuurtoestand van de bovengrond, ontwatering
en drainage, voedingstoestand van de grond, voorvrucht, datum en manier
van grondbewerking, zaaidatum, hoeveelheid en kwaliteit van het zaaizaad,
kieming van het gewas, onkruidbestrijding, legering en uitwintering, plantenziekten, enz. Inderdaad blijkt, dat-de opbrengslen per bodemtype dikwijls,
100 % en meer uiteenlopen; hetgeen wil zeggen dat de variatie op een .bepaald bodemtype dikwijls groter is dan de verschillen die op een veld tussen
diverse bodemtypen worden gevonden.
Daarnaast blijkt dat ook de verhoudingen tussen de opbrengsten van
twee bodemtypen op verschillende percelen sterk varieren. In 1948 werden
voor graangewassen op de typen A3 en A4z de volgende opbrengstverhoudingen gevonden (productie op A3 = 100).
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Perc.
11
14

Tarwe

Perc.

A3

A4a

100
100

117
123

5
7
13

Gerst

Perc.

A3

A4a

100
100
100

111
163
105

A3
9
10

Haver
A4a

100
100

De invloed op de productie van de bovengenoemde niet pedologische
productiefactoren is dus niet dezelfde op verschillende bodemtypen. Hetzelfde
geldt voor de verschillen in weersomstandigheden van het ene jaar tot het
andere.
Een en ander heeft tot gevolg dat de waarde van de uitgevoerde oogstanalysen voor de bepaling der absolute productieniveau's op de verschillende
bodemtypen slechts een beperkte betekenis heeft. Dit wordt gei'llustreerd
door de doorgaans lage betrouwbaarheid van de verschillen tussen de gemiddelde producties opdediverse bodemtypen.
Voor de granen zijn deze lage zekerheidscoefficienten al zeer duidelijk :
slechts tussen extreme bodemtypen worden verschillen gevonden meteenzekerheidscoefficient welke groter is dan 1. Voor de granen kan het volgende worden gezegd.
1. De gemiddelde productie op het Al type is 20-30% lager dan op hetA3
type.
2. De gemiddelde productie op het A3 type is 20-30% lager dan op de zwaardere kreekruggronden.
3. Tussen de zware kreekruggronden onderling tonen de gegevens geen betrouwbare verschillen aan.
4. De producties op de overdekt pleistocene gronden zijn doorgaans lager
dan op de zware kreekruggronden maar liggen boven de producties ophet
A3 type.
De voornaamste reden voor de geringe betrouwbaarheid van de gemiddelde productiecijfers is het per bodemtype doorgaans te kleine aantal waarnemingen. Het verdient wellicht aanbeveling alle oogstanalysen van de granen
ridhten
° P e 6 n 6 p a a l d e S 0 0 r t m a a r z e l f s °P ^ n enkele varieteit te verDe betrouwbaarheid van de verschillen der gemiddelde opbrengsten voor
voederbeten is veel groter, vooral omdat er per bodemtype meer oogstanalysen
werden mtgevoerd. Uit de voederbeten proefoogsten kunnen dan ook de volgende conclusies worden getrokken :
L

J ' . 8 6 1 1 1 1 ? 6 1 ' 1 6 W 0 f e l gf w i c h t e n OP het A3 type liggen duidelijk beneden
deze op de zware kreekruggronden. De invloed van de droge zomer van
* ""Pvallend omdat voor dat jaar de verschillen veel groter zijn dan
voor 1948 en omdat de gemiddelde wortelgewichten op het A3 type in
1949nagenoeg 1/3 beneden dezein 1948lagen.
2. De wortelgewichten op het A4 type liggen.beneden deze op het zwaardere
H e t s c h L I T 1T\ T Z™d}uss™ 6 0 «n 100 cm voorkomt (type A4a).
rea'eren o n d U V V e l * * ? d a thfm i n e e n d r o o S groeiseizoen (1949) scherp
reageren opondiep voorkomend zand.

135
112
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3. Op het Bl type liggen de wortelgewichten voor het vochtige groeiseizoen
1948 beneden deze op het A5 type. In 1949 is het verschil niet duidelijk.
4. De wortelgewichten op de overdekt pleistocene gronden liggen met zekerheid beneden deze op het A5 en boven deze op het A3 type. De onderlinge
verschillen tussen de typen van de overdekt pleistocene gronden zijn, althans voor het proefoogstjaar 1949,niet betrouwbaar.
5. Hoewel er tussen de gemiddelde wortelgewichten (voor monsters van 15
beten) op diverse bodemtypen betrouwbare verschillen werden gevonden,
geeft dit zonder meer nog geen inzicht van de absolute productiviteit op
de diverse bodemtypen. Het blijkt namelijk dat bij een omrekening van
de gegevens in kg per ha de verhoudingen dikwijls veranderen in verband
met de plantafstand. Bovendien geven de theoretische berekende opbrengsten per ha geen duidelijk beeld van de werkelijke productie die altijd
veel geringer is.
Voor wat betreft de wortelgewichtbepalingen van suikerbeten, zoals deze
werden uitgevoerd door het C.V.G., gelden ongeveer dezelfde opmerkingen
als voor voederbeten. Uit tabel 31 en vooral uit onderstaande tabel blijkt duidelijk dat de volgens de zg. snelle veldmethode verkregen absolute productiecijfers weinig overeenstemmen met de werkelijkheid, aangenomen dat de
cijfers van het B.I.V.S. wel een juist beeld geven.
Volgens tabel 32 liggen de suikerproducties op het A3 type gemiddeld
1/3 tot 2/5 beneden deze op de zwaardere kreekruggronden. Ook de productie op het tamelijk zandige A4a subtype is gemiddeld duidelijk lager dan op
het A5b subtype.
Tabel 33 - Meerwaarde in % van de berekende opbrengsten (methode C.V.G.) ten
opzichte van de absolute opbrengsten (methode B.I.V.S.).

Typeof

Nr.perceel

A3
77
78
79
81
82
83
84

14%
28 %
—
22 %
25%

A4a

14%
—
21 %
47%
—
47%

subtype

A4b

A5a

—
—
—
—
—.
—

22 %

—
17%
60%
40 %
—

A5b

Bl

52%
—
21%
—
—
—
—

70%
—
—
—
.—
—

Het valt niet te ontkennen dat de oogstanalysen wel een zekere kijk geven
op de relatieve productiviteit der bodemtypen en op enkele der factoren, die
een sterke invloed op de opbrengsten hebben. Voor de waarde-classificatie
van de diverse bodemtypen echter zijn de gegevens op zichzelf echter onvoldoende. Tevens is het onze mening dat het interessant ware een groot aantal
oogstanalysen op een bepaald, veel voorkomend bodemtype uit te voeren,
om zodoende te kunnen komen tot een betere kennis en beheersing van nietpedologische productiefactoren (met uitzondering van het klimaat). Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke beheersing van onschatbaar nut zou
zijn voor de opvoering der productieniveau's.
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HOOFDSTUK VIII
HET CULTUURLANDSCHAP
Het ligt niet in de bedoeling om in dit hoofdstuk een volledige geographische en historisch-geographische beschrijving te geven van het onderzochte
;
gebied.
Wij bepalen ons tot de bespreking van een aantal, rilechts ten dele met
elkaar verband houdende waarnemingen, voornamelijk deze welke min of
meer samenhangen met de bodemgesteldheid1.I. BEWONING

a. L a n d e l i j k e

b e wo n i n g

1. Ligging
Verreweg het grootste deel van de bestaande bewoning ligt op kreekruggronden. Dit hangt nauw samen met het feit dat de kreekruggronden een
naar verhouding gunstige bouwkundige kwaliteit bezitten en dat er gewoonlijk
drinkbaar water wordt aangetroffen. Het sterkst is deze aanpassing aan de
bodemgesteldheid in het inversielandschap. Op de poelgronden komen zeer
weinig hofsteden voor, hoewel er in recente tijd een aantal boerderijen gebouwd werden (vooral na de oorlog 1914-18). Daarnaast liggen enige zeer
oude hofsteden volledig op poelgronden. In het overdekte waddenlandschap
ligt de landelijke bewoning zowel op kreekruggronden als op overdekte waddengronden die ongeveer dezelfde bouwkundige kwaliteiten bezitten. Daarentegen liggen in het overdekt pleistocene landschap de oudere hofsteden wel
voornamelijk op de soms zeer smalle kreekruggen. De reden hiervoor is dat
deze smalle kreekruggen althans vroeger minder nat waren dan de overdekt
pleistocene gronden, terwijl het drinkwater er van een betere kwaliteit is.
In recente tijd werden tarnelijk veel boerderijen op overdekt pleistocene gronden gebouwd.
2. Grootte en landbouwregiem van de boerenbedrijven
Het merendeel van de gronden van het Oudland wordt geexploiteerd door
middelgrote bedrijven, met een oppervlakte van 15 a 30 ha. Bedrijven, groter
dan 50 ha, zijn zeldzaam. Ook de kleinere bedrijven zijn minder belangrijk,
hoewel hun aantal niet onaanzienlijk is.
In Steenkerke, dat als voorbeeld van een «normale » Oudlandgemeente
kan gelden, is het grootste bedrijf 45 ha, terwijl de meeste grond gebruikt
wordt door exploitaties van omstreeks 15 ha.
De boerderijen met een bedrijfsoppervlakte kleiner dan 10 ha komen
vooral voor in die gebieden waar de landbouwkundig slechte gronden naar
verhouding grote oppervlakten innemen. Typisch in dit opzicht zijn de kleine
1
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W l b o u w s c h o o l te Nieuwpoort, terwijl ook
rcn aantal gegevens verkregen werden van Tng. K. DE CAESTECKER (CV.G. —
Rijkslandbouwhogeschool, Gent).
uAcaiai.ivjin, (u.v.«.
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hofsteden in de zg. Westhoek nabij Wulpen, waar het A3 type een grote
oppervlakte inneemt. Ook op de smalle kreekruggen in de grote depressies
zijn de bedrijfsgrootten over het algemeen gering (bv. ten oosten van het
dorp Lampernisse).
De meeste bedrijven worden geexploiteerd door p a c k e r s . Op de gemeente
Steenkerke is slechts 8 % van de landbouwers eigenaar van het bedrijf. Deze
toestand is van betrekkelijk recente d a t u m 1 ; voor de grote landbouwcrisis
in het einde van de XIX e eeuw kwam veel meer eigendom van de landbouwers voor. Een groot deel van de gronden van het Oudland is tegenwoordig
in handen van grootgrondbezitters.
De duur van de pacht is doorgaans 9 jaar, met een opzeggingsmogelijkheid
om de drie jaar.
De bedrijven die eigendom zijn van de landbouwers behoren voornarr.elijk
tot de middelgrote of grote categoric Meestal Hggen deze bedrijven op de
beste gronden (vnl. type A4 en A 5 ) .
3. De vroegste landelijke

bewoning

In tegenstelling tot de huidige landelijke bewoning lagen de eerste woonplaatsen niet op de kreekruggronden doch op de poelgronden. Deze hoeven
werden gebouwd voor of aan het begin van de inversieperiode, toen de met
klei bedekte veengebieden (poelgronden) het hoogst lagen.
Door de inklinking van het veen echter werd de situatie van deze hoeven
zeer ongunstig, zodat ze in de meeste gevallen verlaten zijn. Getuige hiervan
zijn de vele verdwenen woonplaatsen, o. a. in de grote depressie van Lampernisse, welke volgens het voorlopig archeologisch onderzoek gebouwd werden
in de karolingische tijd.
Van diezelfde tijd dateert ook een woonplaats die werd aangetroffen op
de gemeente Oostduinkerke, liggend op kreekruggronden. Op de plaats van
deze woning werden grote hoeveelheden schelpen (o.a. Cardium Edule) gevonden. Het bestaan van deze kjokkenmodding maakt het waarschijnlijk dat
ten tijde van de bewoning de zee nog toegang had in het inbraakgebied.
b. G e m e e n t e n
1.

en

a g g l o m e r a t i e s

Gemeentegrenzen

De ligging van verschillende gemeentegrenzen is aangepast aan de huidige bodemgesteldheid. Vele van deze grenzen volgen de kreekruggen; dikwijls.
liggen ze ongeveer in het midden daarvan.
Geen enkele gemeente, waarvan de agglomeratie in het Oudland voorkomt, heeft grondgebied in de aangrenzende Zandleemstreek. Daarentegen
hebben alle randdorpen van de Zandleemstreek grondgebied in het Oudland.
De veronderstelling is gewettigd dat dit samenhangi met het in cultuur brengen
van het droogkomend schor vanaf het droog gebleven pleistocene achterland..
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor op de grens van het Oudland en het Middelland. De Oude Zeedijk vormt hler nergens de gemeentegrens. Integendeel
hebben alle randdorpen .van het Oudland grondgebied in het Middelland.
Alleen de gemeente Booitshoeke, waarvan de kern in het Middelland is gesi1

Monogr. Agricole de la Region lies Polders, p. 80.
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tueerd, ligt gedeeltelijk in het Oudland. Deze gemeente is echter betrekkelijk
recent afgesplitst van de Oudlandgemeente Wulpen.
2. Ligging en aard van de agglomeraties
De ligging van de bewoonde kommen is in het algemeen goed aangepast
aan de bodemgesteldheid. Slechts de recente uitbreiding is nogal eens geschied
op daartoe ongeschikte plaatsen.
Voor elke Oudlandgemeente geven wij een kort overzicht van de ligging
en aard van de kom.
Adinkerke
Dit dorp ligt ten dele op overdekte waddengronden, ten dele op het aangrenzende Oud Duinlandschap. De uitbreiding rond de oudste kern is onafhankelijk van de bodemgesteldheid geschied. Het verdient aanbeveling dat
verdere uitbreiding voornamelijk gebeurt op de landbouwkundig minderwaardige duingronden.
Avekapelle
Door zijn ligging op een breede kreekrug heeft dit dorp een min of meer
gesloten agglomeratie kunnen ontwikkelen. De recentere woningen zijn voornamelijk in lintbouw geconstrueerd. Uitbreiding van dit dorp zal slechts kunnen
geschieden op hoogwaardige zware kreekruggronden en verdient daarom
geen aanbeveling.
Bulskamp
De agglomeratie van deze gemeente is een voorbeeld van typische lintbouw
op een betrekkelijk smalle kreekrug die sterk bochtig is. Nieuwbouw kan in
dit dorp alleen geschieden op deze kreekrug waar droge, landbouwkundig
tamelijk slechte gronden aanwezig zijn.
Eggewaartskapelle
Dit dorp is in lintbouw gebouwd op de grens van een brede kreekrug
en een depressie van poelgronden. Uitbreiding kan geschieden in oostelijke
richting waar droge kreekruggronden van betrekkelijk geringe kwaliteit voorkomen (type A3).
Koksijde
Het oude dorp Koksijde ligt op de grens tussen de Duinstreek en de Polderstreek, voornamelijk op poldergronden. De recente uitbreiding geschiedde
tijna uitsluitend op duingronden, hetgeen van landbouwkundig en bonwkundig standpunt gezien gelukkig is.
Lampernisse
De kern van Lampernisse is op een zeer smalle kreekrug gelegen en
zelfs ten dele op poelgronden. Dit dorp heeft vroeger een grotere uitbreiding
gehad. Daar veel verdwenen woningen op poelgronden liggen kan met enige
reden verondersteld worden dat Lampernisse ontstond op een tijdstip dat
Tiet landschap nog niet of slechts zeer weinig was geinverseerd. De latere
inkrimping van de dorpskern had tot gevolg dat de huidige bewoning nu
in lintbouw op of langs dezeer smalle kreekrug ligt.

DEBODEMGESTELDHEID VAN HET OUDLAND VANVEURNEAMBACHT 109

Een efficiente nieuwbouw is in dit dorp bijna niet mogelijk zonder grote
fundatiekosten.
Lo
De oudste kern van Lo ligt naar alle waarschijnlijkheid op een pleistoceen
eiland in de Polderstreek. De jongere uitbreiding geschiedde in gesloten verband, daar door de ontwatering van het Oudland de overdekt pleistocene
gronden welke rondom het eiland van Lo liggen goede bouwgrond opleverden.
Het westelijk deel van Lo werd gebouwd op lichte kreekruggronden.
Uitbreiding van deze agglomeratie brengt bouwkundig weinig of geen
moeilijkheden mee. Het is echter te wensen dat deze uitbreiding geschiedt op
de gronden met de geringste landbouwkundige kwaliteit (lichte kreekruggronden en hoge overdekt pleistocene gronden).
Oudekapelle en Nieuwekapelle
De dorpen Oudekapelle en Nieuwkapelle tonen wat hun ligging en ontwikkeling betreft een duidelijke tegenstelling. De kern van Oudekapelle werd
op een smalle kreekrug gebouwd langs de Oude Zeedijk. Wegens het tekort
aan geschikte bouwgronden kon zich rondom de kern geen agglomeratie van
enige betekenis ontwikkelen. Nieuwkapelle daarentegen, dat op een brede
kreekrug ligt, heeft een aanzienlijk grotere agglomeratie welke in gesloten
verband werd aangelegd.
De uitbreidingsmogelijkheden van Oudekapelle zijn wegens de ongunstige
bodemgesteldheid uiterst gering. Uitbreiding van Nieuwkapelle is zeer goed
mogelijk, te meer daar nabij dit dorp droge, landbouwkundig minder goede
kreekruggronden (type A3) voorkomen.
Steenkerke
De zeer kleine kom van dit dorp ligt voornamelijk op poelgronden, hetgeen uitzonderlijk is in het Oudland. Nieuwbouw kan echter geschieden op
de kreekruggronden welke tot dicht bij de dorpskern komen. Aanzienlijke
uitbreiding van het dorp is af te raden, gezien de grote landbouwkundige
waarde van de hier voorkomende gronden.
Veurne
Het oude Veurne binnen de stadsmuren is grotendeels gebouwd op kreekruggronden, slechts een klein deel aan de zuidelijke rand staat op poelgronden.
De nieuwere wijken ontwikkelden zich vooral langs de diverse wegen welke
vanuit Veurne lopen. Daar deze wegen doorgaans op kreekruggronden hggen,
komen er bijna geen nieuwe woningen op poelgronden voor.
Het is moeilijk aan te nemen dat de oorsprong van Veurne ouder is dan
de VII* of VHP eeuw, tenzij wordt verondersteld dat de oudste kern gebouwd
werd op een terp gelegen op een verlande vloedkreek van de Dumkerke 1transgressie. Wei is het landschappelijk aan te nemen dat de aanleg van het
huidige Veurne reeds bestond, toen het gebied ten noorden ervan nog in open
verbinding stond met de zee.
., .
De uitbreiding van Veurne kan vooral geschieden in n ° o r d ? h J k * ^ " f
en ook langs de weg van Veurne naar Pervijze. Hier Z1Jn gronden mH goede
bouwkundige kwaliteiten aanwezig. Ten zuidwesten van de s 1 3 ^ ™ ™ T
namelijk poelgronden voor die weinig geschikt zijn voor economised womng-
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bouw, terwijl aari de zuidzijde overwegend lage en natte uitgebrikte gronden
worden aangetroffen die alleen na ophoging te gebruiken zouden zijn als bouwgrond.
Wulpen
Dit dorp heeft zich in lintbouw ontwikkeld op de grens tussen hoge
zandige kreekruggronden enerzijds en lagere pbelgronden en overdekte waddengronden anderzijds. Landschappelijk is het mogelijk dat Wulpen reeds
bestond toeri enkele: kreken in het inbraakgebied nog werkzaam waren. De
kern; vari het dorp is namelijk gebouwd op zware, vroeg verlande kreekruggronden.
Uitbreiding is mogelijk in westelijke richting waar overwegend zeer
zandige kreekruggronden van lage landbouwkundige kwaliteit voorkomen.
II.WEGENSTELSELENPERCELERING

a. " D e O i i d e Z e e d i j k e n d e V e u r n e
en G r o e n e D i j k

Ambachtse-

De loop van de Oude Zeedijk, aangelegd tijdens de overstromingsphase
van de Xe eeuw 1 is op sommige plaatsen verrneldenswaardig. De weg, die
de naam Oude Zeedijk draagt, loopt vanaf de duinen bij Oostduinkerke tot
aan Fort Knockehoek. Uit de kartering is gebleken dat de Lostraat, vanaf
Fort Knockehoek tot aan de pleistocene donk aan de zuidrand van de gemeenteLo devoortzetting van de dijk is, 2 .
De Veurne Ambachtse dijk en haar noordelijke voortzetting, de Groene
dijk, die vanaf Fort Knockehoekenaar het zuidwesten ongeveer de loop van de
gekanaliseerde IJzer volgeh, zijn van recentere datum. Deze dijken werden
aangelegd voor het herwinnen van. een deel;van het door de Duinkerke IIItransgressie overstroomde land.
.
In de gemeente Wulpen en Booitshoeke werd de dijk juist aangelegd op
de westelijke grens van het overdekte waddenlandschap. Dit is mogelijk te:
verklaren uit het feit dat deze gronden bij een beginnende inversie van het
landschap reeds iets boven het niveau van de meer oostelijk gelegen poelgronden lagen. In dit gebied werd een jongere getijdegeul waargenomen welke
tijdens.de aanleg.van de dijk tendele werd afgedamd. De opvallende insprong
naar het westen, die de dijk nabij de grens van de gemeenten Veurne,en
Avekapelle (tig. 5) maakt, hangt samen met een in dit gebied voorkomende
grote getijdegeul van de X" eeuwse transgressie, waar de dijk omheen gelegd
moest worden.
• •'
Typisch is, dat de Oude Zeedijk in haar zuidelijk gedeelte voornamelijk
de depressies van de poelgronden volgt. Aangenomen kan worden dat hier nog
geen inversie van het relief was opge.treden, zodat de oude veeneilanden .er
de hoogste gebieden vormden. Ook hangt de loop van de dijk hier samen
met de toenmalige bewoning : inderdaad vertoont de.Oude Zeedijk op de
gemeente Lampermsse een zeer scherpe zeewaartse bocht om een nu verdwenen
wonmg heen.
1
2

Hoofdstuk I, biz.18.
MOORMANN, F.en TJONCK, G., A,p.18.
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b. W e g e n e n

Waterlopen

1. De oude wegen
De aanpassing van het oude landelijke wegenstelsel aan de bodemgesteldheid is zeer opvallend. De alleroudste wegen lopen echter in hoofdzaak over
poelgronden. Dit is o. m. het geval met de Reningersheersdijk vanaf het punt
waar deze weg ten noorden van Oeren in het Oudland ligt. Aangenomen kan
worden dat deze weg reeds bestond voor de inversie van het relief. De meeste
landelijke wegen volgen min of meer nauwkeurig de kreekruggen. Dit is
vooral opvallend in het versneden gebied, behorende tot het inversielandschap,
waar alle oude wegen een kronkelend verloop hebben. Ook in het overdekt
pleistocene landschap liggen de oude wegen doorgaans op kreekruggen,
soms zelfs indien deze kreekruggen slechts enkele meters breed zijn.
In het inbraakgebied en het overdekt atlantisch waddenlandschap ten noorden en noordwesten van Adinkerke zijn de oude wegen meestal meer rechtlijnig, hoewel het ook hier voorkomt dat de verbindingen werden aangelegd
op de het meest daartoe geschikte delen van het landschap, de zeer lichte
kreekruggronden. Voorbeelden van de aanpassing aan de bodemgesteldheid
zijn o. m. de drie Burchtwegen die vanuit Veurne resp. in de richting van
Koksijde, Diksmuide en Alveringem lopen.
2. Het jongere wegenstelsel
Bij de aanleg van nieuwere wegen of bij de rechttrekking van oude is
(voornamelijk na de XVII 6 eeuw) in het algemeen veel minder rekening
gehouden met de bodemgesteldheid. Deze wegen lopen dan ook vaak gedeeltelijk op poelgronden. Dikwijls kan worden waargenomen dat juist de lagere
delen van de nieuwere wegen in slechte staat verkeren; verzakkingen, die
o. m. het breken van betonplaten tot gevolg hebben, komen veelvuldig voor.
Het ware wenselijk dat bij de aanleg van nieuwere banen rekening zou worden gehouden met de bodemgesteldheid. In vele gevallen is het mogelijk om
de wegen zonder grote omleidingen over kreekruggronden te leiden. Is dit niet
uitvoerbaar, dan dienen de wegdelen waar veen in de ondergrond voorkomt
speciaal gefundeerd te worden.
3. De waterlopen
De meeste waterlopen zijn aangelegd toen de inversie van het landschap
reeds belangrijk geworden was. Slechts de Calommegracht of Bergen Vaart,
die een verbinding tussen Veurne en St. Winoksbergen vormt, volgt tamelijk
nauwkeurig een smalle kreekrug, hetgeen erop kan wijzen dat de oorsprong
van dit kanaal zeer oud is. De kanalen van Nieuwpoort naar Duinkerke en
van Veurne naar Lo werden gegraven zonder rekening te houden met de
bodemgesteldheid; dit laatste kanaal loopt, zelfs gedeeltelijk door pleistocene
gronden die op 5 tot 6 meter boven de zeespiegel zijn gelegen.
Het gedeelte van de IJzer dat de zuidgrens van het Oudland vormt is
geheel kunstmatig; de oorspronkelijke loop lag meer noordwaarts in een
boreale vallei op de gemeentegrens tussen Lo en Pollinkhove (fig. 5). De
sporen van de oude bedding in de vallei zijn onduidelijk.
De belangrijkste ontwateringsgrachten in het Oudland zijn doorgaans
niet te beschouwen als resten van natuurlijke waterlopen of van kreekbed-
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dingen. De Proostdijkvaart, welke op de gemeente Veurne voorkomt, ligt
mogelijk op de plaats van een smalle, ver doorgedrongen getijdegeul van de
Duinkerke IH-transgressie. Een deel van de Grote IJzerbeke, op de gemeente
Alveringem, werd gegraven in een jonge getijdegeul, behorende bij een doorbraak van deOudeZeedijk op de gemeente Lampernisse.
c. P e r c e l e r i n g
Evenals het oude wegenstelsel is ook de percelering in sterke mate aangepast aan de bodemgesteldheid.
In het inbraakgebied en op de breedste kreekruggen zijn de percelen
onregelmatig van vorm en grootte, hoewel ze altijd rechtlijnig zijn begrensd.
Op de smallere kreekruggen daarentegen vormen de percelen meestal Iangwerpige rechthoeken, waarvan de lengterichting doorgaans loodrecht op de
richting van de kreekrug staat. De grens tussen de kreekruggronden en de
poelgronden valt meestal samen met een perceelsgrens. De perceelsgrenzen
op de kreekruggen worden doorgaans gevormd door smalle, ondiepe grachten.
Door de aanleg van ondergrondse drainage verdwijnen deze afscheidingen
echter steeds meer.
De percelering in de oostelijke en zuidelijke grote depressies is te vergelijken met die welke door EDELMAN X werd beschreven als Friese weidepercelering. De weiden hebben een onregelmatige vorm en grootte; ze worden
begrensd door sterk kronkelende grachten die volgens EDELMAN te beschouwen
zijn als uitgediepte afwateringsgeultjes van het droogkomende moerassige
schor.
De westelijke depressies (vooral deze van de Buitenmoeren) vertonen een
volledig afwijkend patroon. Hier zijn de percelen rechthoekig; ze worden
aan hun lange zijde meestal begrensd door evenwijdige rechte afwateringsgrachten, die loodrecht op de lengterichting van de depressies staan. Deze
percelering is later tot stand gekomen dan de zg. Friese : de depressies van de
Buitenmoeren en de nabijgelegen kleine depressies hebben, nadat ze waren
uitgeveend, gedurende enige eeuwen braak gelegen. Slechts na het droogvallen
van de Moeren in 1625 werd de waterhuishouding van de nabijgelegen moerassige depressies gesaneerd.
De percelering in het overdekt pleistocene gebied is onregelmatig ; de
perceelsgrenzen, die meestal rechtlijnig zijn, vallen doorgaans niet samen
met bodemgrenzen. Soms volgen de perceelsgrenzen de overgang tussen overdekt pleistocene gronden en poelgronden of kreekruggronden.
E n
^ volledige afwijking van de normale bouwlandpercelering van het
Uudland wordt gevonden in het overdekte waddenlandschap ten westen van
Admkerke. Het patroon is hier zeer regelmatig en gelijkt sterk op dit van de
jongste zeepolders en van de «Moeren »2 . De percelen zijn rechthoekig;
de lange zijden staan loodrecht op de richting van de twee duinenreeksen
die dit gebied aan denoord- en dezuidzijde begrenzen.
Jn het gehele gebied van het Oudland zijn weinig bodemkundig karaktenstieke ve dnamen bewaard gebleven. Dit k o m t vermoedelijk omdat er een
sterke verplaatsing van de boerenbevolking heeft plaats gehad.
1 EDELMAN,C. [3], p. 116.
2 MOORMANN, F. en AMERYCKX, J. [1],p p . 54-57.
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d.

Begroeiing

x

Door R. TAVERNIER werd er terecht op gewezen dat de Polderstreek
niet een grote open vlakte (Bloote) is. De depressies vertonen inderdaad dit
open karakter; met uitzondering van enkele zeldzame knotwilgen langs grachten komen hier bijna geen haag- of boomafsluitingen voor. De kreekruggen
van het Oudland daarentegen vertonen een veel meer gesloten karakter : hagen langs de huisweiden komen, evenals populieren en wilgenkanten, veelvuldig voor. De bouwlandpercelen zijn veel minder dikwijls omringd met
een boom- of struikbegroeiing.
Een typisch gesloten karakter heeft ook het overdekt pleistocene gebied,
vooral de smalle strook langs de Zandleemstreek, ten westen van Forthem.
In deze strook lijkt de percelering zowel als de begroeiing langs de percelen
sterk op deze van de aangrenzende Zandleemstreek.
III. LANDBOUWKUNDIG BODEMGEBRUIK

a. E x p l o i t a t i e v o r m e n
Meer dan 95 % van de landbouwgronden van het Oudland zijn in gebruik
als bouwland of als weiland.
Het grootste gedeelte van de gronden wordt geexploiteerd door landbouwbedrijven, die in het gebied zelf gevestigd zijn.
Langs de randen van het pleistoceen achterland zijn een betrekkelijk
groot aantal percelen in gebruik bij hofsteden die op het pleistoceen liggen.
In de grote depressies komen vrij veel vetweiden voor van landbouwers
en van veehandelaars die niet in het Oudland zelf wonen. Sommige van deze
vetweiden worden gebruikt door veehandelaars die meer dan 40 km van het
gebied wonen.
De oppervlakte, in gebruik voor tuinbouw, is zeer gering. Ten noorden
van de stad Veurne en langs de duinrand liggen een aantal kleine tuinbouwbedrijfjes, die echter een gezamenlijke bedrijfsoppervlakte hebben van minder
dan 15 ha.
In het Oudland komen bijna uitsluitend gemengde bedrijven voor. De
verhouding van het aantal stuks vee tot de bedrijfsoppervlakte schommelt
sterk. In een normaal middelgroot bedrijf wordt ongeveer 1 melkkoe gehouden voor elke 2 a 4 bedrijfs ha. Voor een dergelijk bedrijf kan gerekend worden op 2 a 3 paarden (1 paard per 7 ha bouwland). In verband met de normale
veestapel heeft zulk een bedrijf voor elke ha bouwland ongeveer 0,8 ha weiland; terwijl jaarlijks 35 a 55 % van de bouwlandoppervlakte beteeld wordt
met voedergewassen voor bedrijfsgebruik. Rond Veurne bv. werd in de laatste
jaren ongeveer 12 % van het bouwland gebruikt voor voederbeten, 20 %
voor gerst en 15 % voor haver. Ongeveer de helft van de gerst werd verkocht
(brouwerijgerst).
Op kleine bedrijven wordt doorgaans een veel groter gedeelte van het
bouwland beteeld met voedergewassen.
Er bestaat eveneens een zekere samenhang tussen de bodemgesteldheid
van de bedrijven en het teeltplan. Op bedrijven die geheel of grotendeels op
1

TAVERNIER, R. [5],p.81.
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kreekruggronden liggen nemen de marktteelten van landbouwgewassen naar
verhouding een belangrijke plaats in. Hoewel deze bedrijven nog wel gemengd zijn, ligt de nadruk toch sterk op het bouwland. Daartegenover staat
de soms tamelijk zuivere veeteeltexploitatie van bedrijven die voornamelijk
op poelgronden liggen. Op dergelijke bedrijven worden bijna alleen voedergewassen geteeld.
Een ongustige bedrijfsverdeling van poelgronden en kreekruggronden
heeft echter ook dikwijls tot gevolg dat weinig daartoe geschikte poelgronden worden gebruikt voor bouwland of andersom, dat er melk- en zelfs vetweiden liggen op kreekruggronden die veel beter zouden gebruikt worden
voor bouwland.
b.- D e v e r d e l i n g

bouwland-weiland

De samenhang tussen de verdeling bouwland-weiland en de bodemgesteldheid is over het algemeen zeer duidelijk 1,
De kreekruggronden worden in hoofdzaak gebruikt voor bouwland. De
weilanden die er op voorkomen zijn bijna uitsluitend huisweiden : ze zijn
meestal naast de boerderijen gelegen. In het inbraakgebied waar de kreekruggronden grote aaneengesloten oppervlakten vormen is een groter percentage
van de gronden in gebruik voor weiland dan op de smallere kreekruggen
van het versneden gebied.
De poelgronden zijn in hoofdzaak in gebruik als weiland. De weiden van
de kleine depressies en deze van de randen van de grote depressies dienen
voornamelijk als melkweide. In de grote depressies komen echter overheersend vetweiden voor; dwz. weiden, die uitsluitend gebruikt worden voor hel
vetmesten van slachtvee (vnl. ossen). De lagere poelgronden worden dikwijls
gebruikt voor hooiweide.
De overdekte waddengronden liggen merendeels in bouwland; alleen op
de zwaardere gronden van deze serie, nabij Wulpen, komen grotere aaneengesloten weilandblokken voor, die grotendeels in gebruik zijn als velweide.
Op de lichtere overdekt pleistocene gronden overheerst bouwland, op de
zwaardere weiland. Op het P6 type komen tamelijk veel vetweiden voor.
De kunstmatig verlaagde gronden worden hoofdzakelijk gebruikt voor
weiland; op de lage uitgeveende gronden worden veel hooiweiden aangetroffen,
Als voorbeeld kan de verdeling bouwland-weiland van een dee! van de
gemeente Lo (66,W/3) dienen, waarop naast kreekruggronden en poelgronden
ook overdekt pleistocene gronden voorkomen.
Tabel 34 - Verdeling bouwland-weiland op eeu gedeelle van de gemeente Lo (66,W/3).
Type
bouwland %
weiland %

1

Al
100
0

A2

A4

A5

Bl

B2

90
10

80
20

65
35

25
75

8 55
65 25
92 45
35 75
(opname in 1948).

Zie ook TAVERNIER. R. [5],pp.80-83.

P3

P4

P6
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c. L a n d b o u w g e w a s s e n

e n v r u c h t w i s se 1 i n g

b

De voornaamste geteelde gewassen zijn : gerst, haver, tarwe, voeder- en
suikerbeten, aardappelen, erwten, paardebonen, vlas en klaver.
De meest geteelde tarwevarieteit in de periode 1947-1950 was ongetwijfeld de Alba. Daarnaast kwam Jubilee voor en op de lichtste gronden soms
Bersee wisseltarwe, die voor de winter gezaaid werd. Zomertarwe werd weinig
aangetroffen; meestal stond ze op percelen die om de een of andere reden
herzaaid moesten worden.
Van de gerstvarieteiten nam in dezelfde periode de Kenia-zomergerst de
belangrijkste plaats in. Voor haver werden verschillende varieteiten gebruikt
(Kenia, Breva, e.a.).
De meest gebruikte varieteit voor voederbeten is de Groenkraag (pm
80 % van de percelen in 1947-1950).
Suikerbeten worden maar door een vrij beperkt aantal landbouwers gekweekt. In de gemeente Adinkerke verbouwt vrijwel elke landbouwer dit gewas; in andere gemeenten (bv. Lampernisse) worden slechts weinig suikerbeten geteeld. Voor een groot gedeelte is deze onregelmatige verdeling een
gevolg van verschillen in de per gemeente gevoerde propaganda voor deze
teelt. De meest geteelde varieteit voor de periode 1947-1950 was de Kiihn P .
Daarnaast kwamen o.a. de varieteiten Hillshog, Zwanesse en Klein Wanzleben
voor.
Het met aardappelen. erwten en vlas beteelde oppervlak wisselt jaarlijks
tamelijk sterk in verband met de marktprijzen van deze vruchten.
Paardebonen (grote bonen) komen betrekkelijk weinig voor, hoewel
toch veel landbouwers elk jaar een perceel of een deel van een perceel
met dit gewas bezaaien. De paardebonen dienen uitsluitend voor veevoeder;
ze worden voornamelijk aan de paarden opgevoerd.
Klaver wordt meestal tussengezaaid in haver; het gewas van het volgend
jaar wordt gewoonlijk gehooid, hoewel ook beweiding voorkomt. Luzerne
komt in het Oudland eveneens voor, maar neemt geen belangrijke plaats in.
Eveneens worden wel percelen koolzaad aangetroffen; deze teelt was veel
belangrijker gedurende de laatste wereldoorlog.
Navruchten (rapen en koolsoorten) worden weinig verbouwd : deze
vruchten komen alleen geregeld voor op de lichtste kreekruggronden en op
de hogere overdekt pleistocene gronden, die aan de Zandleemstreek grenzen.
In het Oudland van Veurne Ambacht komen tamelijk uiteenlopende rotaties voor. Op de goede gronden wordt hormaal om de drie jaar tarwe gezet,
soms om de vier jaar. Op de lichte kreekruggronden komt tarwe doorgaans
slechts eenmaal in de 4 a 5 jaar terug; soms ontbreekt dit gewas zelfs in de
rotatie. In deze lichte gronden worden naar verhouding ook weinig beten geteeld : suikerbeten bv. worden op het A l type vrijwel nooit. aangetroffen.
Twee voorbeelden van een' vruchtwisseling op een goede tarwegrond (bv.
type A4, A5, W l , P 5 of P6) zijn de volgende :
1) l e jaar : beten
2e jaar : tarwe
3e jaar : haver of gerst
4e jaar : gerst of haver
5e jaar.: tarwe
•«

.

.-• 2) l e jaar : beten
2e jaar : gerst
3e jaar : tarwe
•-.-••• 4e jaar : aardappelen
5e j a a r : . vlas
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6e jaar :gerst + klaver
7e jaar :haver
8e jaar :erwten + paardebonen

6e jaar : tarwe
7e jaar : erwten
8e jaar : tarwe.

Voor een perceel dat voornamelijk gelegen is op Al profielen werd de
volgende rotatie opgegeven : beten, gerst, haver, aardappelen, tarwe, gerst of
haver. Tarwe werd op dit perceel gemiddeld maar eens per 6 jaar geteeld.
Tussen twee opeenvolgende teelten van erwten of paardebonen laat men
tenrainste 5 jaar, dikwijls zelfs 7 en meer. Ook vlas komt gewoonlijk slechts
eenmaal in de 7 jaar op dezelfde grond terug; soms echter zet men tweemaal
vlas achtereen op dezelfde grond.
d. B e m e s t i n g s g e b r u i k e n
De aard en de grootte van de bemesting van de gronden in het Oudland
lopen sterk uiteen.
Op bouwlanden wordt normaal om de 3 a 5 jaar stalmest gegeven. Op
de lichtste gronden en ook op gronden met een slechte structuur komt het
voor dat elke 2 jaar stalmest wordt ingewerkt. Bedrijven met een kleine veestapel bemesten minder : sommige percelen ontvangen zelfs nooit organische
mest
De toediening geschiedt dikwijls voor de verbouw van beten, hoewel
dit zeker geen algemene regel is. De toegediende hoeveelheden varieren ongeveer van 20 tot 45ton per ha.
De meest gebruikelijke stikstofmeststof is ammoniumsulfaat; daarnaast
wordt ook ammoniumnitraat gebruikt en zelden ook cyanamide. Stikstof
wordt practisch altijd jaarlijks toegediend; de gebruikte hoeveelheden lopen
voor verschillende landbouwers uiteen van 200 kg tot meer dan 1000 kg (ammoniumsulfaat) per ha. Dikwijls is voor hakvruchten de mestgift het hoogst ;
het komt echter ook voor dat elk jaar dezelfde hoeveelheid wordt gegeven.
Als phosphaatmeststof wordt in hoofdzaak Thomasslakkenmeel gebruikt,
dat zowel 1, 2 als 3 jaarlijks wordt toegediend. De mestgiften lopen uiteen
van 200-800 kg per ha. Naast Thomasslakkenmeel worden ook superfosfast
en Fertifos gebruikt.
Vn K ! n m / t t S t ? f f e n W ° r d e n S e m i d d e l d z e e r weinig gebruikt (voornamelijk
KL1 40 /o). Indien kali wordt gegeven, dan is het doorgaans voor hakvruchten. Geconstateerd werd, dat de lichtere gronden over het algemeen vaker
met kahum werden bemest dan zware. Op een perceel in de gemeente Lo, voorc™*L J ™, StTfncle U i t g r o n d e n v an het type Al, werd geregeld gemest met
500 a 600 kg KC140 %.
Bemesting met zuivere kalkmeststoffen komt weinig voor. Het gebruik
r n y " S j i S t e e n k a l k i s v o o m a m e l i J k beperkt tot de gronden die grenzen aan
de Zandleemstreek, waar een dergelijke kalkbemesting algemeen voorkomt.
Op de melkweiden, die dicht bij de hofsteden liggen, wordt in de regel
organische bemesting toegepast met gier, stalmest, afval van betenhopen en
deltaarde uit de grachten. Verder van de boerderij afgelegen melkweiden ontvangen dikwijls in het geheel geen organische bemesting. Meestal worden
de melkweiden bemest met ammoniumsulfaat en Thomasslakken; kaliumbemesting komt zelden voor. De stikstofgiften bedragen normaal een 200 tot
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. 400 kg ammoniumsulfaat per ha, terwijl er 300 tot 700 kg Thomasslakkenmeel
wordt gestrooid.
Het merendeel der vetweiden en hooiweiden ontvangt in het geheel geen
bemesting. Indien er bemest wordt gebeurt dat met delfaarde en met beperkte
hoeveelheden Thomasslakken en ammoniumsulfaat.
e. P r o d u c t i v i t e i t

van het O u d l a n d

—

Besluit

Vergelijkt men de productiviteit van het Oudland met de aangrenzende
Zandleemstreek of zelfs met de Vlaamse Zandstreek, dan blijkt dat deze eerder
laag is in verhouding tot de kwaliteit van de gronden. Hiervoor zijn vooral
sociaal-economische redenen op te geven : op de gemiddeld kleinere bedrijven van de Zandstreek en de Zandleemstreek moet intensiever worden
gewerkt om een voldoende rendement te verkrijgen. Afgezien van de sociaaleconomische factoren is de naar verhouding lagere productiviteit van de
Oudland gronden onder andere toe te schrijven aan de minder intensieve verzorging van het land en het gewas, alsook aan de gemiddeld veel lagere bemestingen. Zeer typerend is bv. dat de onkruidbestrijding in de Polderstreek doorgaans veel minder systematisch geschiedt dan in de aangrenzende Zand- en
Zandleemgebieden, hetgeen de opbrengst niet zelden drukt. Als vergelijking
diene ook het volgende : op de middelhoge zandgronden met een goede humushoudende bovenlaag worden, mits sterke bemesting (bv. 1500 a 2000 kg
stikstofmeststoffen per ha) in een gunstig jaar dikwijls betenoogsten verkregen van 150 tot 180 ton per ha. In het Oudland werden deze opbrengsten
eerder zelden genoteerd, zelfs op de beste gronden (bv. type A 5 ) . De bemesting echter is in de Polderstreek nooit zo hoog.
Hoewel het weidebestand in het Oudland van nature niet ongunstig is,
is de productiviteit van de weiden er toch lang niet maximaal. Dit is een geyolg
van het gebrek aan verzorging. Zeer veel weiden krijgen nooit enige bemesting,
terwijl er aan de grasmat dikwijls geen zorg wordt besteed. Bovendien komt
onderbeweiding vaak voor, waardoor de onkruidgroei sterk bevorderd wordt.
Een andere belangrijke factor die de gemiddelde productiviteit van de
gronden van het Oudland drukt is de gebrekkige waterhuishouding. Door een
betere regeling van de waterstanden en een efficiente drainage zouden de
productiecijfers zeer zeker sterk omhoog gaan.
Wij menen dan ook te mogen besluiten dat de productiviteit van de
gronden van het Oudland nog niet het economisch optimum bereikt heeft en
dat alleen reeds door een verbetering van de bedrijfstechniek de opbrengsten
sterk kunnen worden verhoogd. Hiertoe kan de gedetailleerde kennis van de
bodemgesteldheid in belangrijke mate bijdragen.
BODEMTYPEN VAN HET OUDLAND VAN VEURNE AMBACHT
TYPES DES SOLS DES POLDERS ANCIENS DU METIER DE FURNES
1° Kreekntggronden - Sols des chenaux a relief inverse.
Al : Lichte klei tot zavel, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot zand.
Argile legere ou sablon, passant a du sable a moins de 60 cm de profondeur.
A2 : Lichte klei tot zavel, op meer dan 60 cm diepte veelal overgaand tot zand.
Argile legere ou sablon, passant ordinairement a du sable a plus de 60 cm de
profondeur.
A3 : Klei tot lichte klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot zand.
Argile ou argile legere, passant a du sable a moins de 60 cm de profondeur.
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A4

: Zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal ; geen zand op minder dan 60 cm.
Argile lourde ou argile, passant a des materiaux plus legers a moins de 60 cm
de profondeur ; pas de sahle a moins de 60 cm.
A5 : Zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm overgaand tot lichter materiaal.
Argile lourde ou argile, passant a des materiaux plus legers entre 60 et 100 cm
de profondeur.
A6 : Zware klei tot klei, op meer dan 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal.
Argile lourde ou argile, passant a des materiaux plus legers a plus de 100 cm
de profondeur.
Abl : Zware klei tot lichte klei, overgaand tot lichter materiaal, dat op minder dan
100 cm diepte overgaat tot zware klei.
Argile lourde ou argile legere, passant a des materiaux plus legers, qui passent
a de Fargile lourde, a moins de 100 cm de profondeur.
2° Poelgronden • Sols de cuvettes.
Bl : Zware klei, op meer dan 100 cm diepte rustend op veen.
Argile lourde, reposant sur de la tourbe a plus de 100 cm de profondeur.
B2 : Zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen.
Argile lourde, reposant sur de la tourbe entre 60 et 100 cm de profondeur.
B3 : Zware klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op veen.
Argile lourde, reposant svir de la tourbe entre 20 et 60 cm de profondeur.
B4 : Venig materiaal, meer dan 100 cm.
Materiaux tourbeux, plus de 100 cm.
3° Overdekte waddengronden - Sols des «wadden»
reconverts.
W l : Zware klei tot klei, tussen 60 en 120 cm diepte rustend op atlantische waddensedimenten.
Argile lourde ou argile, reposant sur des depots des «wadden>> atlantiques
entre 60 et 120 cm de profondeur.
W2 : Zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte rustend op atlantische waddensedimenten.
Argile lourde ou argile, reposant sur des depots des « w a d d e n » atlantiques
a moins de 60 cm de profondeur.
4" Ouerdekt pleistocene gronden - Sols a pleistocene
reconvert.
P3 : Gebroken klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op pleistoceen.
Argile heterogene, reposant sur du pleistocene entre 20 et 60 cm de profondeur.
P4 : Gebroken klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op pleistoceen.
Argile heterogene, reposant sur du pleistocene entre 60 et 100 cm de profondeur.
Fo : Zware klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op pleistoceen.
Argile lourde, reposant sur du pleistocene entre 20 et 60 cm de profondeur.
F6 : Zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op pleistoceen.
Argile lourde, reposant sur du pleistocene entre 60 et 100 cm de profondeur.
1 b l : Zware klei op meer dan 100 cm diepte rustend op pleistoceen.
Argile lourde, reposant sur du pleistocene a plus de 100 cm de profondeur.
Vbl : Zware klei tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen; pleistoceen op
minder dan 130 cm.
Argile lourde, reposant sur de la tourbe entre 60 et 100 cm de profondeur ;
le pleistocene sous-jacent se trouve a moins de 130 cm.
I hi : / w a r e klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op veen; pleistoceen op minder
dan 100 cm.
. r
Argile lourde, reposant sur de la tourbe entre 20 et 60 cm de profondeur ;
le pleistocene sous-jacent se trouve a moins de 100 cm.
5 ' Overdekt tertiaire gronden - Sols a tertiaire
T 4

reconvert.

:

A r ^ k e i ! , - ^ l e i ' O P m e e r d a n 6 0 c m d i e P t e r u s t e n d »P tertiaire klei.
profondeur 61 " 086116 ' r e P ° S a n t s u r d e r a r g i l e tertiaire a plus" de 60 cm de
T 6
:
A ^ l e w / U S S e n 6 ° C n 1( J° ,C,m d , i e p t e r u s t e n d ° P tertiaire klei.
Tb2 • 7w
tZ
I r e p o s a " t s u r d e l a r S l l e tertiaire entre 60 et 100 cm de profondeur.

*S S r & i K
10

" 10° CmdiCP,e rUSte"d ° P Vee"; t6rtiafre kki ° P

reposant sur de la

telll , ^-'
tourbe entre 60 et 100 em de p r o f o n d e u r ;
1argile tertiaire sous-jacente se trouve a moins de 130 cm.
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6° Kunslmatige gronden - Sols artificiels.
0 0 : Overslaggronden - Sols de rupture de digues.
OL : Doorbraakgeulgronden - Sols de chenaux de rupture de digues.
OE1 : Dekkleigronden in het Oudland.
Sols de Fargile de couverture dans les Polders anciens.
OE2 : Geulgronden in het Oudland.
Sols de chenaux deprimes dans les polders anciens.
OU1 : Uitgeveende gronden, licht profiel - Sols detourbes a profil leger.
0 U 2 : Uitgeveende gronden, zwaar profiel - Sols detourbes a profil lourde.
OUw : Uitgeveende grond, op minder dan 100 cm diepte rustend op atlantisrhe
waddensedimenten.
•
Sol detourbe, reposant sur des sediments des « w a d d e n » atlantiques a moins
de 100 cm de profondeur.
OUp : Uitgeveende grond, op minder dan 100 cm rustend op pleistoceen.
Sol detourbe, reposant sur du pleistocene a moins de 100 cm de profondeur.
OG1 : Uitgebrikte gronden, licht profiel.
Sols debriquetes a profil leger.
OG2 : Uitgebrikte gronden, zwaar profiel.
Sols debriquetes a profil lourde.
OZ : Uitgezande gronden.
Sols dessables.
OA : Afgegraven gronden.
Sols deblayes.
ON : Opgehoogde gronden.
Sols remblayes.
OT : Sterk vergraven gronden.
Sols fortement remanies.
OC : Verdwenen woonplaatsen.
Sols d'anciens habitats.
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