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LHOEWEL West-Vlaanderen grotendeels tot Laag-Belgie behoort, vertoont het
nochtans een grote verscheidenheid. Men kan er twee morfologische eenheden in
onderscheiden : het kustgebied, dat tamelijk uniform is, en Binnen-Vlaanderen, dat
zelf nog een grote variatie in relief vertoont (fig. 1).
HET KUSTGEBIED

Het kustgebied omvat de duinen en de poldervlakte.
De duinen, die de polders langs de zeezijde begrenzen, bereiken een breedte van meer
clan 2 km tussen Nieuwpoort en De Panne, waar ze uit verschillende, min of meer evenwijdige
ketens bestaan. Tussen deze duinketens treft men of duinpannen of oude strandvlakten aan.
Ten noorden van Nieuwpoort neemt de breedte van de duinen spoedig af en worden ze
herleid tot een smalle strook van soms slechts enkele tientallen meter. Tussen Heist en Knokke
strekt zich, in de vroegere Zwin-inham, nog een breed duinenmassief uit. Het relief van de
duinen is zeer grillig; de hoogste punten (30-40 m boven Oostends Peil) (1) liggen tussen
Koksijde en Oostduinkerke.
De polders vormen een vlakte van IO a 15 km breedte, die zich achter de duinen nagenoeg
evenwijdig met de kust uitstrekt. Enkele uitlopers, zoals de vallei van de IJzer en de zgn.
golf van Lo, dringen verder het land binnen. Het is een zeer vlak gebied met een gemiddelde
hoogteligging van 3-4 m; de hoogste punten liggen op 4-5 m, de laagste op r-2 m (o.a. in
de Frans-Belgische Moeren), zodat de reliefsverschillen er slechts van de orde van r m zijn.
Met uitzondering van de IJzer zijn de belangrijkste waterlopen van de kustvlakte grotendeels kunstmatig.
BINNEN-VLAANDEREN
Het gebied van Binnen-Vlaanderen, waarvan het relief een veel grotere verscheidenheid
vertoont, behoort tot drie stroombekkens.
In het noorden ligt het vlak, breed stroomgebied van de Waardamme, die van Brugge af
bij het kunstmatig ontwateringssysteem van de polders aansluit. Het is van de Braakman
(Westerschelde) gescheiden door de heuvelkam van Oedelem-Knesselare (24-29 m), die tot

de cuesta van het Meetjesland behoort. De heuvels van het laagplateau van Lichtervelde
(30-50 m) en van zijn noordwestelijke uitloper, bekend als het laagplateau van TorhoutWijnendale, vormen de scheidingskam met de verzamelgebieden van de IJzer en van de
Leie. Tussen de heuvelrug van Oedelem en de noordoostelijke rand van het laagplateau
van Lichtervelde strekt zich de depressie van het kanaal Gent-Brugge uit.
Het bekken van de l]zer, dat zich naar het zuiden op Frans grondgebied voortzet, is
van het Leiebekken gescheiden door het laagplateau van Lichtervelde, dat naar het zuidwesten geleidelijk overgaat tot het heuvelgebied van zuidelijk West-Vlaanderen. Dit heuvel-
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Fig. 1. 2

Relief en Iandschappeliike eenheden in West-Vlaanderen.

15 km

gebied bestaat uit een reeks west-oost verlopende heuvels waarvan de hoogste top - de
Kernmelberg - tot ongeveer 160 m reikt. Stroomopwaarts Diksmuide vormt de vallei van
de Handzamebeek een laag gebied, dat tussen het laagplateau van Wijnendale en dat van
Lichtervelde uitwigt. In de streek van Poperinge komt eveneens een laagplateau voor, dat
als de westelijke uitloper van het laagplateau van Lichtervelde kan beschouwd worden.
Het hydrografisch bekken van de leie is beperkt tot het zuidwestelijk deel van de provincie.
Langs de Mandel dringt een brede depressie diep in het laagplateau van Lichtervelde;
Iangs de Leie zelf treft men eveneens een breed, vlak gebied aan, bekend als de vlakte van de
Leie, dat nabij Ploegsteert een breedte van een tiental kilometer bereikt. De scheidingskam
tussen Scheide- en Leiebekken ligt gedeeltelijk in West-Vlaanderen en bestaat uit het heuvelachtig gebied van Bellegem, dat zich uitstrekt tussen Moeskroen en Kruishoutem (OostVlaanderen); het ligt tussen 60 en 80 men reikt dus niet zo hoog als het gebied van de Kemmelberg, waarvan het de voortzetting vormt ten oosten van het Leiedal.
Als landschappelijke eenheden kan men dus in Binnen-Vlaanderen onderscheiden (fig. r) :
r. de vlakte van de W aardamme
2. het cuestagebied van Oedelem
3. de depressie van het kanaal Gent-Brugge
4. het laagplateau van Lichtervelde met zijn noordwestelijke uitloper, het laagplateau
van Torhout-Wijnendale, en zijn zuidwestelijke verlenging in de streek van Poperinge
5. de vlakte van de IJzer, met de vallei van de Handzame en het laagplateau van Izenberge
6. het zuidvlaams heuvelgebied, dat de zuidelijke voortzetting vormt van het laagplateau
van Lichtervelde
7. de vlakte van de Leie
8. het heuvelgebied van Bellegem, ten zuiden van de Leievlakte.

GEOLOGISCHE OPBOUW
In West-Vlaanderen bestaat de oppervlakte hoofdzakelijk uit kwartaire formaties; plaatselijk dagzomen de tertiaire lagen of worden ze nabij het oppervlak aangetroffen. De gesteenten
van het Secondair en van het Primair daarentegen worden slechts op grote diepte aangeboord.
PRIMAIR
De primaire formaties zijn van cambro-silurische ouderdom; ze maken dee! uit van het
massief van Brabant, dat tijdens de caledonische en de hercynische orogenesen geplooid
werd.
In het zuidoosten van de provincie reikt de top van het Primair tot ongeveer 75 m onder
nu!, terwijl hij in het noorden slechts op 425 m diepte wordt aangeboord (fig. 2). De helling
van deze zgn. paleozoische sokkel is onregelmatig en vertoont een opwelving onder het
laagplateau van Lichtervelde.
De primaire formaties bestaan uit zandstenen, kwartsieten, schiefers en plaatselijk ook
magmatische gesteenten; ze sluiten waterhoudende artesische lagen in, die sterk gemineraliseerd zijn en o.a. te Oostende ontgonnen worden.

SECOND AIR
Met uitzondering van een klein gebied in het zuidoosten, is de paleozoische sokkel overal
discordant bedekt door formaties van het Secondair, nl. uit het KriJt.
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Fig. 2. - Geologische en hypsometrische kaart van de
paleozoische sokkel van West-Vlaanderen (naar R. Legrand, 1950).

De dikte van het Krijt wisselt sterk ; in het westen en in het uiterste noorden bereikt het
meer dan 50 m en plaatselijk zelfs m eer dan 100 m (fig. 2). Deze laag komt het dichtst bij
het oppervlak in het zuidoosten (peil -50), terwijl ze in het noorden op meer dan 350 m
diepte aangeboord wordt.
De formaties van het Krijt bestaan uit mergels en krijtlagen met subhorizontaal verloop;
ze zijn nogal compact, vooral in het noorden, en daardoor nagenoeg niet watervoerend.
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TERTIAIR
De tertiaire formaties, die boven het Krijt liggen, bestaan achtereenvolgens uit : het
Landeniaan, het Ieperiaan, het Paniseliaan, het Lediaan, het Bartoon en het Diestiaan
(fig. 3). Deze afzettingen vormen subhorizontale lagen van mariene oorsprong (met uitzondering van het Boven-Landeniaan dat continentaal is), met een zeer zwakke helling
naar het noorden (fig. 4).
Het Landeniaan bestaat onderaan hoofdzakelijk uit fijne, glauconiethoudende, mariene
zanden (L 1), die naar boven geleidelijk overgaan tot continentale zanden met kleilenzen
(L2) en soms met lignietlaagjes (2 ). De to tale dikte van het Landeniaan, dat men in WestVlaanderen overal aantreft, kan tot 50 m bedragen. De landeniaanse zanden bevatten een
artesische waterlaag, die meestal sterk ijzerhoudend is.
Het leperiaan bedekt op continue wijze het Landeniaan en bestaat hoofdzakelijk uit
kleilagen (Ye) van meer clan 100 m dikte (136 m te Oostende), behalve in het zuidoosten
waar de bovenste laag door erosie gedeeltelijk weggevoerd werd. Deze dikke kleilaag wordt
in talrijke groeven, o.a. in het Kortrijkse, het Ieperse en het Roeselaarse, ontgonnen voor de
fabricatie van baksteen, pannen en draineerbuizen. Naar boven toe gaat de klei geleidelijk
over tot fijne zanden (Yd), die in het noorden een artesische waterlaag bevatten; het debiet
van deze laag is echter gering wegens de fijnheid van het zand. In het grootste gedeelte van
zuidelijk West-Vlaanderen is de ieperiaanse klei slechts met een dunne kwartaire laag
bedekt; door deze ondiepe kleilaag is het volume van de er op stuwende grondwatermassa
sterk beperkt, wat voor de waterbevoorrading van de streek grote problemen meebrengt.
In centraal en noordelijk West-Vlaanderen is het Ieperiaan bezet door afzettingen van
/
het Paniseliaan; in het zuiden komt het Paniseliaan slechts voor op de heuveltoppen. Het
Paniseliaan vertoont een grote lithologische versd1eidenheid. De basis ervan bestaat uit een
tot 10 m dikke, plastische kleilaag (Pim), waarop fijne zanden (Prb) en kleiachtige zanden
met zandsteenbanken (Prc-Prd) rusten, op hun beurt bedekt met kleiige, fossielrijke zanden
(P2). In talrijke groeven ontgint men de zanden van het Paniseliaan; de klei en de kleiachtige
zanden worden uitgebaat voor het vervaardigen van baksteen en draineerbuizen (o.a. te
Staden, Hooglede, Zwevegem en Egem), terwijl de plastische klei (Pim) in het Kortrijkse
(Stasegem, Pottelberg) zeer geschikt is voor de fabricatie van dakpannen. De zandsteen,
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in de streek bekend als « veldsteen », was destijds een veelgebruikt bouwmateriaal; talrijke
kerken in centraal West-Vlaanderen werden geheel of gedeeltelijk met veldsteen gebouwd.
Uit boringen weet men <lat in het uiterste noorden van de provincie tussen het Paniseliaan
en de polderafzettingen fijne, kalkrijke zanden van het Lediaan (Le) liggen. Ook op de hoogste
heuvels van het zuiden vormt het Lediaan een ca. ro m dikke zandlaag.
De zware, plastische klei en de kleiachtige zanden van het cuestagebied van Oedelem
behoren tot het Bartoon. Deze klei wordt o.a. te Oedelem ontgonnen; destijds was ze als
« voldersaarde » zeer waardevol.
Op de toppen van de hoogste zuidelijke heuvels vindt men het Diestiaan als een groen
tot roodbruin zand met zijn typische ijzerhoudende zandsteen, die vroeger als bouwsteen
ge bruikt werd.
De diverse materialen, waaruit de hierboven beschreven tertiaire formaties zijn opgebouwd, boden op verschillende wijze weerstand aan de erosie, waaraan ze gedurende miljoenen jaren onderhevig waren. De diestiaanse ijzerzandsteen is zeer weerstandbiedend en
vormt aldus een beschermende kap, waardoor in het zuiden een heuvelrij overbleef; deze
hoogten zijn getuige van het vroeger niveau van de streek en worden daarom « getuigeheuvels » genoemd. In het centraal gedeeite was het de paniseliaanse zandsteen en in het
cuestagebied van Oedelem de compacte Bartoonklei die sterk aan de erosie weerstonden
en het ontstaan gaven aan enkele heuvelrijen.
De oorsprong en de evolutie van het vrij grillig relief van Binnen-Vlaanderen is evenwel
nog niet volledig opgehelderd.

KWARTAIR
Het kwartair tijdvak is gekenmerkt door belangrijke klimaatschommelingen. Op het
Tertiair, met zijn subtropisch klimaat, volgde een afwisseling van koude of glaciaire perioden
(de ijstijden), gescheiden door warmere of interglaciaire perioden. Over 't algemeen wordt
het bestaan van vier ijstijden - Gunz, Mindel, Riss, Wurm - aangenomen, tijdens dewelke
een groot dee! van Europa met een ijskap bedekt was. Deze ijstijden-periode wordt in haar
geheel Pleiftoceen genoemd; de daarop volgende en jongste periode uit de geologische geschiedenis is het Holoceen.
De interglaciaire perioden zijn gekenmerkt door het overwegen van erosie en door het
insnijden van diepe dalen, die soms tot 30 m onder de huidige alluviale vlakte reiken. Het
hoofdkenmerk van de glaciaire perioden daarentegen is het optreden van solifluctieverschijnselen op grote schaal en vooral de eolische aanvoer en afzetting van nieuw materiaal.
Aldus werd tijdens het Pleistoceen het tertiair oppervlak eerst door erosie aangetast, waardoor een heuvelig landschap ontstond met soms aanzienlijke reliefsverschillen op korte
afstand. Daarna werd het landschap bedekt met kwartaire afzettingen, die een sterk vereffenende invloed hadden op het relief.
Alhoewel het hoofdfeit van de interglaciaire perioden de erosie is, werd plaatselijk ook
materiaal afgezet; inderdaad ging de tijdelijke verwarming van het klimaat gepaard met
een gedeeltelijk afsmelten van de ijskap, zodat de zeespiegel rees, de erosiebasis van de rivieren
hoger kwam te liggen en lokaal afzetting mogelijk was ten gevolge van de verminderende
erosieve kracht. Uit het laatste interglaciaal, het zgn. Riss-Wurm interglaciaal of Eemiaan,
dateren wellicht afzettingen uit de diepste gedeelten van het Leiedal en uit de kustvlakte
(de zgn. zone van Oostende tussen 20 en 30 m diepte).
Op het einde van het Pleistoceen, tijdens de Wurm-ijstijd, werd door overheersende
westenwinden veel materiaal aangevoerd. Vooral in de lagere terreinsgedeelten en aan de
lijzijde van de hellingen werden soms aanzienlijke paketten (tot 20 m dik) van dit zgn.
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niveo-eolisch materiaal afgezet. Dit aangebracht materiaal bestond vooral uit zand- ( >
0 ,05 mm) en leemkorrels (0,00~~0,05 mm). Het zand, dat zich door saltatie verpl~atst, ~leef
tot het noordelijk, oorspronkehjk vlakker gedeelte beperkt, dat daarenboven dicht b1J de
voedingsbron (het zuiden van het Noordzeebekken) gelegen was. De leemdeeltjes, die dank
zij hun fijnere korrel zwevend vervoerd werden en daarom door het relief weinig gehinderd
werden, konden tot in het meer heuvelachtig, zuidelijk gebied doordringen. Dit verklaart
de ligging van de Zandstreek, de Zandleemstreek en de Leemstreek in West-Vlaanderen
(fig. 5 ). De leemlaag wordt geexploiteerd voor het maken van baksteen (o.a. in de streek
van Poperinge).
De overgang van de laatste ijstijd naar de postglaciaire tijd voltrok zich gedurende een
lange periode met een afwisseling van kleine klimaatschommelingen. Zo staat er in dit
zgn. Laatglaciaal een warme tussentijd bekend, de Allernd, gevolgd door een hernieuwde,
korte, koude fase, het Boven-Dryas. Het is tijdens het Boven-Dryas dat lokale zandverstuivingen zich voordeden, vooral langs rivieren en dalen. In de Allerndfase ontstonden
o.a. ftuviatiele afzettingen in de valleien.
Tijdens het Holoceen onderging het landschap van Binnen-Vlaanderen slechts weinig
wijzigingen. De dalen, die bij het begin van het Holoceen nog werden uitgeschuurd, werden
ten gevolge van de postglaciaire zeespiegelrijzing geleidefijk met ftuviatiele afzettingen opgevuld, waardoor de huidige alluviale vlakten ontstonden.
In tegenstelling tot Binnen-Vlaanderen heeft het kustgebied tijdens het Holoceen verschillende grondige wijzigingen ondergaan, daar ten gevolge van de zeespiegelrijzingen de
kustvlakte herhaalde malen onder water kwam (transgressieperioden). De reeds vermelde
Riss-Wi.irm interglaciaire afzettingen (Eemiaan) werden tijdens <le Wiirm-ijstijd fuet eolische
sedimenten van doorgaans slechts enkele meters dikte bedekt. De postglaciaire zeespiegelrijzing maakte dit gebied moerassig en plaatselijk vormde zich een veenlaag (MiddenHoloceen, « veen op grote diepte »). Rand 5000 v66r J.C. had een eerste belangrijke
transgressie plaats, de zgn. ftandriaanse transgressie (Atlanticum), waardoor in een gedeelte
van de kustvlakte een laag zand en klei van enkele meters dikte werd afgezet. Daarop volgde
een stilstand of mogelijk zelfs een lichte zeespiegeldaling (regressieperiode). Het land werd
voldoende afgeschermd van de zee om, van ongeveer 2000 v66r J.C. af, de ontwikkeling
van een veenlandschap ( « oppervlakteveen »), dat nagenoeg gans de kustvlakte innam,
mogelijk te maken.
Rand het begin van onze tijdrekening began een nieuwe belangrijke transgressie - de
duinkerkiaanse transgressie waarin drie transgressieve fasen onderscheiden worden.
De Duinkerken I-fase (2de eeuw v66r J.C.-1ste eeuw na J.C.) had slechts een beperkte
uitbreiding. Gedurende de Duinkerken II-fase (4de_3ste eeuw), die de belangrijkste is, werd
nagenoeg de gehele kustvlakte overstroomd. De uitbreiding van de Duinkerken III-fase
(11de-12de eeuw) werd, mede door tussenkomst van de mens door het aanleggen van dijken,
tot bepaalde gebieden beperkt. Volledigheidshalve vermelden we nog de kunstmatige overstromingen van het poldergebied nabij Oostende (17de_13de eeuw) ten gevolge van het beleg
van de stad rond 1600; in dit gebied werden de duinkerkiaanse afzettingen bedekt met een
nieuwe kleilaag.
De ontwikkeling van de duinen is nauw verbonden met de evolutie van de kustvlakte.
Reeds tijdens de ftandriaanse transgressie ontstonden duinengordels, waarvan nu nog resten
in de omgeving van Adinkerke bekend zijn (zgn. oud duinlandschap). Het jong duinlandschap
ontstond tijdens en na de duinkerkiaanse transgressie en wordt thans vooral ten noorden
van Nieuwpoort door de golfslag sterk aangetast.
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BODEMGESTELDHEID (3)
Alhoewel geologische opbouw en relief in sterke mate de bodemgesteldheid van een
gebied bepalen, spelen hierbij ook nog andere faktoren, waarvan de voornaamste de klimatologische en de biologische zijn, een rol. In dit kapittel worden al deze faktoren besproken,
alsook de bodem op zichzelf.

ENKELE INLEIDENDE BEGRIPPEN OVER BODEMKUNDE
De bodemkundige definieert het begrip bodem als volgt : het is het verweringsprodukt
van de aardkorst, ontstaan onder invloed van de bodemvormende faktoren, nl. het klimaat,
de tijd, het moedergesteente, de topografie en de biologische faktoren, deze laatste al of niet
bei:nvloed door de mens. Deze faktoren zullen we bondig afzonderlijk beschrijven in het
volgend kapittel, ons hierbij beperkend tot de Westvlaamse bodems. We mogen echter
niet uit het oog verliezen, dat deze faktoren in hun natuurlijk milieu nooit alleen staan,
maar hun invloed gezamenlijk uitoefenen en meestal mekaar wederzijds bei:nvloeden. Zo
zullen b.v. klimaat en moedergesteente in sterke mate de natuurlijke vegetatie, een van de
voornaamste biologische faktoren, bepalen, die zelf haar stempel zal drukken op de bodem.
Het resultaat van de bodemkundige verweringsprocessen is, dat het moedergesteente
in zijn bovenste lagen een min of meer grondige wijziging ondergaat : zijn chemische en
fysische eigenschappen worden tot op een bepaalde diepte gewijzigd. Er ontstaan in vertikale
richting verschillende dunne lagen, die oorspronkelijk niet aanwezig waren : <lit zijn de
hori;::,onten, die enkele centimeters tot verschillende decimeters dik kunnen zijn. Het geheel
der horizonten noemt men het bodemprofiel; de dikte ervan schommelt tussen enkele decimeters
en een paar meter. Naar gelang een horizont verarmd of aangerijkt is aan sommige bestanddelen ten opzichte van het uitgangsmateriaal spreekt men van een uitlogingshorizont, aangeduid door de letter A, of van een aanrijkingshorizont, aangeduid door de letter B, terwijl
het onveranderd uitgangsmateriaal of moedermateriaal de C horizont wordt genoemd.
Bij de B horizont is nog een belangrijk onderscheid te maken tussen een textuur B horizont,
die met kleideeltjes is aangerijkt, en een humus of/en ijzer B horizont, die met humus of/en
sesquioxyden (ijzer- en aluminiumoxyden) is aangerijkt. Men spreekt ook van bovengrond
(dit is de A horizont of het bovenste dee! er van) gekenmerkt door een relatief hoog gehalte
aan organische bestanddelen (o.a. humus), nl. van de orde van enkele percenten, en van
ondergrond (dit is hoofdzakelijk de B horizont en een dee! van de C horizont), die doorgaans
arm is aan organische stoffen.
De meeste bodems van de provincie vertonen van boven naar onderen de horizontopeenvolging A-B-C waarbij, zoals vermeld, voor de aard van de B horizont twee hoofdvarianten
mogelijk zijn. Daarenboven komen ook ta! van bodems zonder B horizont voor, dus met
een A-C profiel. In de moderne bodemklassijikatie worden bodems met eenzelfde horizontopeenvolging gegroepeerd in een grate bodemgroep. De voornaamste grote bodemgroepen,
in welke de Westvlaamse bodems thuishoren, zijn met hun horizontopeenvolging :
de grijsbruine pod;::,olachtige gronden
Ar
A2
B2t
C
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:
:
:
:

donkerbruine, humushoudende bovengrond
bleekbruine uitlogingshorizont
bruine textuur B- of kleiaanrijkingshorizont
moedermateriaal

-

l
de podzolen
Ao
AI
A2
B2h
B2ir

c
de regosols
Ar

c

:
:
:
:
:
:

ruwe, onverteerde hun1uslaag
zwarte, humushoudende bovengrond
asgrijze uitlogingshorizont
zwarte humusaanrijkingshorizont
roodbruine ijzeraanrijkingshorizont
moedermateriaal

: humushoudende bovengrond
: moedermateriaal

de kydromorje gronden
Ar
: humushoudende bovengrond
CG of G : moedermateriaal <lat sterk bei:nvloed wordt door (permanent) grondwater.
Zoals elke klassifikatie in de natuur is ook de bodemklassifikatie kunstmatig en kunnen
tussen de grote bodemgroepen geen scherpe grenzen getrok.ken worden. Grote oppervlakten
zullen strikt genomen in een van hoger genoemde grote bodemgroepen niet thuishoren, maar
bevinden zich in een intermediair stadium : ze vertonen kenmerken van twee grote bodemgroepen.

DE BODEMVORMENDE FAKTOREN IN WEST-VLAANDEREN
HET KLIMAAT
Alhoewel het klimaat sinds het begin van de bodemvorming zeker niet konstant is geweest, mogen we aannemen <lat de huidige bodems in evenwicht zijn met het thans heersend
klimaat. West-Vlaanderen heeft een gematigd zeeklimaat. De gemiddelde jaarneerslag
bedraagt ongeveer 800 mm, met een regelmatige verdeling over het gansejaar. De gemiddelde
luchttemperatuur bedraagt ro 0 ; de koudste maand (januari) heeft als gemiddelde 3,5°,
de warmste (juli) 16,5°.

DE TIJD
De tijdspanne, tijdens dewelke de bodem zich heeft kunnen ontwikkelen, hangt af van
het ogenblik waarop het bodemvormend materiaal werd afgezet. Aldus kunnen we in WestVlaanderen twee in ouderdom verschillende gebieden onderscheiden.
1. Het kustgebied, bestaande uit de duinen en de polders. De oppervlakte-afzettingen en
dus ook de bod ems - zijn er meestal geen 2000 jaar oud, sommige nog geen r oo jaar, hetgeen
van geologisch en bodemkundig standpunt zeer jong is. De bodemvormende faktoren hebben
hier hun invloed nog niet lang genoeg kunnen uitoefenen, zodat deze jonge bodems weinig
of niet ontwikkeld zijn en dus geen noemenswaardige uitspoelings- en aanrijkingshorizonten
hebben.

2. Binnen- Vlaanderen, bestaande uit de Zandstreek, de Zandleemstreek en de Leemstreek.
Het grootste deel van de oppervlaktelaag, waarin de huidige bodem zich heeft gevormd,
werd afgezet op het einde van het Pleistoceen, soms nog in het begin van het Holoceen.
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Op deze tamelijk oude afzettingen hebben de bodemvormende faktoren, voornamelijk de
oorspronkelijke vegetatie, wel hun stempel kunnen drukken, zodat hier overwegend goed
ontwikkelde profielen met A-B-C horizontopeenvolging voorkomen. Op enkele plaatsen
waar tertiaire afzettingen aan het oppervlak komen, o.a. op de Zuid-Vlaamse heuvels,
vindt men nog sporen van zeer oude, fossiele bodems. Het zijn meestal roodachtige gronden,
die getuigen van het subtropisch klimaat dat tijdens de tertiaire periode tijdelijk zou geheerst
hebben.

HET MOEDERGESTEENTE
Door moedergesteente of moedermateriaal verstaat de bodemkundige het uitgangsmateriaal, waarin het bodemprofiel zich heeft gevormd. Dit hoeft dus zeker niet altijd een
« gesteente » te zijn in de gewone betekenis van het woord, nl. een vaste rots. Ook losse sedimenten zijn gesteenten en in West-Vlaanderen is het zelfs zo, dat het moedergesteente steeds
een los materiaal is, zoals zand, leem, klei, enz.
Door het Centrum voor Bodemkartering is een klassifikatie van de bodemvormende
materialen of grondsoorten opgesteld, steunend op hun korrelgroottesamenstelling, die
wordt uitgedrukt in funktie van de drie hoofdkorrelgroottefrakties waaruit de bodem bestaat, nl.
de kleijraktie, dit zijn de gronddeeltjes met een doormeter kleiner clan 0,002 mm
de leerrifraktie, dit zijn de gronddeeltjes met een doormeter gelegen tussen 0,002 mm
en 0,05 mm
de zandjraktie, dit zijn de gronddeeltjes met een doormeter gelegen tussen 0,05 mm en
2mm.
Naar gelang van de verhouding van deze drie hoofdfrakties onderscheidt men zeven
grondsoorten. Het zijn, van grove of lichte grondsoorten naar fijne of zware grondsoorten :
zand, lemig zand, licht zandleem, zandleem, leem, klei en zware klei. Bovendien warden
ook nog stenige grondsoorten en veen onderscheiden. Deze grondsoorten liggen aan de basis
van de indeling der landbouwstreken (fig. 5).
Het kustgebied omvat twee streken met volledig verschillende grondsoorten : de Duinstreek bestaat uit zandgronden, terwijl de Polderstreek hoofdzakelijk uit klei- en zware kleigronden is opgebouwd.
In Binnen-Vlaanderen neemt de zwaarte van de gronden geleidelijk toe in zuidelijke
richting. In het noorden liggen hoofdzakelijk zandgronden; samen met een brede strook
lemige zandgronden vormen ze de Zandstreek. Ten zuiden daarvan ligt de Zandleemstreek,
waarvan het noordelijk deel uit lichte zandleemgronden en het zuidelijk deel uit zandleemgronden bestaat. Het uiterste zuiden van de provincie behoort tot de Leemstreek. Men mag
zich niet voorstellen, dat deze streken scherp van mekaar afgelijnd zijn, zoals men uit de
bijgaande kaart wel eens zou kunnen afteiden; de overgang tussen twee streken verloopt
integendeel heel geleidelijk.

DE TOPOGRAFIE

In West-Vlaanderen heeft de faktor topografie vooral belang door het feit, dat hij in
sterke mate de waterhuishouding van de gronden bepaalt.
In de kustvlakte bevindt het grondwater zich permanent op geringe diepte en is er aan
een regelmatige seizoenschommeling onderhevig. De grondwatertafel stijgt tijdens de winter
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om in het voorjaar haar hoogste stand te bereiken. Dit brengt mee dat tal van grunden in de
polders 's winters veel te nat zijn.
In Binnen-Vlaanderen is de Zandstreek, die zeer vlak is en zich zelden boven 20 m hoogte
verheft, eveneens gekenmerkt door een bliJvende grondwatertajel op geringe diepte. Het sterk
wisselend mikrorelief bepaalt dan dat een grond droog (bij hoge ligging) of nat (bij lage ligging) is in de winter. In de Zandleemstreek en Leemstreek met hun golvend relief bevindt
de blijvende grondwatertafel zich doorgaans op zo grote diepte dat ze van weinig of geen
belang is voor de bodemgesteldheid, tenzij in de dalen. Toch komen daar veel gronden voor,
die 's winters te nat zijn. Dit is het gevolg van een tiJdeliJke stuwwatertajel, die zich tijdens het
nat seizoen vormt op een ondiep voorkomende tertiaire kleilaag en die tijdens het droog
seizoen volledig verdwijnt. Dergelijke stuwwatertafel is dus slechts tijdelijk in tegenstelling
tot de blijvende grondwatertafel van de vlakke gebieden. De overgangszone tussen de Zandstreek en de Zandleemstreek vormt ook in <lit opzicht een overgang : blijvend grondwater
en tijdelijk stuwwater wisselen er af op tamelijk korte afstand.
Gronden die sterk bei:nvloed worden door het grondwater, hetzij blijvend of tijdelijk,
worden ondergebracht in de groep der hydromorfe gronden.

DE BIOLOGISCHE FAKTOREN
Van de biologische faktoren is een van de voornaamste de (oorspronkelijke) vegetatie,
die zelf in sterke mate bepaald wordt door de andere, hoger beschreven bodemvormende
faktoren. De vegetatie heeft uiteindelijk haar stempel gedrukt op het bodemprofiel door het
vormen van de bodemhorizonten. Dit differentiatieproces ging zo lang door tot ,een zeker
evenwichtsstadium was bereikt. Plaatselijk werd dit proces sterk door de mens bei:nvloed,
b.v. in de Zandstreek. Door het brutaal ingrijpen hij de ontginning heeft hij het evenwicht
gestoord; met het gebruik van scheikundige meststoffen heeft hij bovendien de chemische
en biologische processen in de bodem een volledig nieuwe wending gegeven. Het gevolg
daarvan is, dat de huidige algemene tendens in onze bodems eer in een homogenisatie der
profielen - d. w.z. een geleidelijk aan verdwijnen der horizon ten - ligt dan in differentiatieprocessen. Bij dit homogenisatieproces spelen niet alleen de gewijzigde chemische voorwaarden, maar ook de bodemfauna (bakterien, regenwormen, moll en, enz.) een grote rol. Het is
dus zeker niet overdreven te zeggen dat heden een der voornaamste biologische faktoren,
die de verdere evolutie van onze landbouwgronden bepaalt, de mens is, zij het dan ook onrechtstreeks.

BODEMGESTELDHEID EN LANDBOUW
In dit kapittel zullen we voor iedere landbouwstreek afzonderlijk de bodemgesteldheid
bespreken, hierbij ook het ontstaan en de evolutie van de bodems behandelend. Dat er verder
een nauw verband bestaat tussen de bodemgesteldheid en de landbouw - en ook de landbouwwaarde van de grond - zal niemand verwonderen.

HET KUSTGEBIED
De bodems van het kustgebied bestaan uit eolische zandafzettingen (de duinen) en
mariene zand- en kleiafzettingen (de polders) van holocene ouderdom. De oudste afzettingen
dateren uit het Atlanticum (de Moeren), de jongste zijn nog geen 100 jaar oud (de WillemLeopoldpolder in het Zwin).
II
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DE DUINSTREEK
De Duinstreek bestaat mt JOnge zandgronden van de grote bodemgroep der regosols,
die voor landbouwdoeleinden nagenoeg waardeloos zijn. Wei vindt men er, meestal in de
overgangszone tussen duinen en polders, enkele kleine tuinbouwbedrijven.

DE POLDERSTREEK
De polders bestaan uit jonge mariene zand- en kleiafzettingen; de oppervlaktelaag is
bijna uitsluitend klei en zware klei. Het is een zeer vlakke streek met een gemiddelde hoogteligging van 3-4 m. In dit gebied, dat vanafzijn verdvering op de zee in kultuur werd genomen,
kan men moeilijk spreken van een natuurlijke vegetatie, tenzij men aldus de eeuwenoude
polderweiden wil beschouwen. De invloed van de mens is hier dus uitzonderlijk groot .
De landbouwkulturen lieten slechts zwakke sporen na op het bodemprofiel, dat, mede door
de jonge ouderdom der afzettingen, weinig differentiatie in horizonten vertoont. De poldergronden behoren tot de groep der hydromorfe alluviale gronden, d.w.z. met een A-CG profiel,
die sterk onder de invloed staan van permanent grondwater.
Plaatselijk heeft zich nochtans een ongunstig ontwikkelingsproces afgespeeld, nl. een
volledige ontkalking van de bovenste horizonten. Aldus ontstonden de bekende blekgronden,
die gevreesd worden voor hun veelvuldige teeltmislukkingen ten gevolge van struktuurverval in de bouwlaag en niet opkomen van het zaaigoed. Samenvattend mogen we zeggen
dat er minder goede poldergronden - de blekgronden - en goede tot uitstekende poldergronden - deze met kalkhoudende bouwlaag - voorkomen. Daar de ontkalkingsintensiteit
in grote mate afhangt van de faktor tijd - dus van de ouderdom van de polder - zijn de
jongste poldergronden (IJzerestuarium, Zwin, Folders van Oostende) het meest kalkhoudend
en het best.
De polderweiden die, met ongeveer de helft van de totale landbouwoppervlakte, overwegend de laagste, natste en zwaarste gronden innemen, hebben terecht een grote faam
( « vetweiden »). De zware, steeds vochthoudende bod em geeft niet alleen kwaliteitsgras,
maar bovendien ook hoge opbrengsten. Het akkerland ligt op de iets hogere en doorgaans
wat lichtere gronden. Men teelt er alle veeleisende gewassen, zoals tarwe, beten en vlas,
met hoge rendementen.

BINNEN-VLAANDEREN
De oppervlaktelaag van Binnen-Vlaanderen werd afgezet op het einde van het Pleistoceen, nl. tijdens de Wurm-ijstijd en tijdens de laatglaciaire periode (Boven-Dryas). Ze bestaat uit niveo-eolische sedimenten zoals het dekzand, de zandleem en de leem. Op talrijke
plaatsen is de pleistocene deklaag zeer dun en heeft het onderliggend tertiair substraat een
aandeel in het bodemprofiel; in enkele gevallen zelfs bestaat de bodem volledig uit tertiaire
afzettingen.
DE LEEMSTREEK EN DE ZANDLEEMSTREEK
Het uiterste zuidelijk dee! van West-Vlaanderen bestaat uit leemgronden. De Zandleemstreek neemt meer clan de helft van Binnen-Vlaanderen in. Men kan een onderscheid maken
in een zuidelijk gebied met zandleemgronden en een noordelijke strook met lichte zandleemgronden; deze laatste vormen de overgangszone van de Zandleemstreek tot de Zandstreek.
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Fig. 5. -

Vereenvoudigde bodemkaa r t van West-V laanderen.
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De natuurlijke vegetatie, die zich hier en ook elders in Binnen-Vlaanderen ontwikkeld
heeft, was een loofhoutbos, voornamelijk bestaande uit eiken-beukenbestanden en eikenhaagbeukenbestanden. De eerste stap in de bodemontwikkeling was de ontkalking van de
oppervlaktelaag; hierna volgde een verdere uitloging van de bovenste horizonten en een
aanrijking met kleideeltjes (ook gedeeltelijk nieuwvorming) in de er onder liggende horizont.
Aldus ontstonden bodems van de groep der grijsbruine podzolachtige gronden met een AB2t-C horizontopeenvolging.
Heden vindt men deze profielen nog in de Leemstreek en in het zuidelijk dee! van de
Zandleemstreek. In de noordelijke strook van de Zandleemstreek met zijn lichte zandleemgronden heeft meestal, onder totnogtoe niet bekende omstandigheden, een « degradatie »
van de bosprofielen plaats gehad. De kleiaanrijkingshorizont is er gedeeltelijk opgelost,
daar de kleimineralen er door een scheikundig proces vernield werden; de B2t horizont
heeft daardoor een sterk gevlekt en verbrokkeld uitzicht. Dergelijke profielen noemt men
gedegradeerde grijsbruine podzolachtige gronden; ze vormen de overgang tussen de grijsbruine podzolachtige gronden en de podzolen.
De Zandleemstreek en zeker de Leemstreek evenaren in vruchtbaarheid de Polders.
De grijsbruine podzolachtige gronden op leem en zandleem, en in iets mindere mate hun
gedegradeerde variante op licht zandleem, zijn hoogwaardige landbouwgronden, die geen
voor de planten storende horizonten bevatten en mi ts goede verzorging en normale bemesting
alle kulturen met succes toelaten. Wei vindt men hier de befaamde « vetweiden » van de
polders niet meer; de graangewassen nemen een bijzondere plaats in, met uitzondering
echter van de rogge, het graangewas der arme streken. Veelbetekenend voor de kwaliteit
van de bodem is ook het voorkomen van verschillende nijverheidsgewassen (vlas, cichorei,
suikerbeten, enz.).

DE ZANDSTREEK
Het noorden van de provincie wordt ingenomen door zandgronden. Een strook lemige
zandgronden vormt in het zuiden de overgang tot de Zandleemstreek; ook in het noordelijk
dee! komen enkele lemige zandgebieden voor.
In de Zandstreek is de degradatie van de bosprofielen zover gevorderd, dat er van de
oorspronkelijke grijsbruine podzolachtige gronden vrijwel niets meer is overgebleven. De
oorzaak hiervan is de mens, die na de ontbossing de streek liet overwoekeren door de heide.
Zekere roofbouwpraktijken en vooral de schapenteelt, die de spontane regeneratie van het
bos verhinderen, zijn hiervoor verantwoordelijk. De heidevegetatie heeft een buitengewoon
sterk verwerende en uitlogende werking. De kleimineralen in de bodem werden nagenoeg
volledig vernield, terwijl humus en sesquioxyden uit de bovenste horizonten naar diepere
werden verplaatst. Aldus ontstonden de heidepodzolen, arme en zure gronden, die van
boven naar onderen gekenmerkt worden door een zwarte bovengrond, een asgrijze, sterk
uitgeloogde A2 horizont en een zwartbruine, vaak harde humus of/en ijzer B horizont.
In de overgangszone tot de Zandleemstreek treft men op de lemige zandgronden zowel
podzolen als gedegradeerde grijsbruine podzolachtige gronden aan.
Toen de mens voor de tweede keer de Zandstreek - ditmaal geen bos maar een heidevlakte - ontgon, zou hij door zijn kultuurmaatregelen nog eens het bodemprofiel - de
podzol - bei:nvloeden en veranderen, gelukkig nu eens in een voor de landbouw gunstige
richting. In de eerste plaats client genoemd de regelmat.ige, diepe grondbewerking - dikwijls met de spade - en de organische bemesting, waardoor de dunne bovengrond werd
veranderd in een humushoudende bouwlaag van gemiddeld 40-50 cm dikte. Vervolgens
was er de kultuur van de brem, een vlinderbloemige, die in de Middeleeuwen - en zelfs

later nog - een der voornaamste groenvoedergewassen en een bekende bodemverbeteraar
(stikstofaanrijking in de bodem) was. De invloed van de brem op de heidepodzol was buitengewoon gunstig. De oorspronkelijke vaak harde humus en ijzer B horizont, een voor de plantenwortels storende laag, werd zacht en verbrokkelde ; er vormde zich een nieuwe bodem,
de postpodzol, die meer gunstige eigenschappen voor de landbouw bezit. Slechts in enkele
gebieden, die in de rgde of 2oste eeuw ontgonnen werden, is de oorspronkelijke podzol bewaard
gebleven; ze dragen meestal een veld-toponym (vb. het Maleveld, het Bulskampveld, enz.).
De Zandstreek is het armste landbouwgebied van West-Vlaanderen. De natuurlijke
vruchtbaarheid van de zandbodem is laag, waarbij de vorming van de heidepodzol de bodem
dan nog verarmd heeft. Gelukkig heeft de Vlaamse hoer, dank zij zijn onverdroten arbeid,
deze arme grond in hoge mate weten te verbeteren. Mede door het voorkomen van grondwater op geringe diepte was het mogelijk het grootste deel van de Zandstreek voor landbouwdoeleinden te gebruiken, terwijl de oppervlakte braakliggend land zeer klein is. Veel teeltmogelijkheden heeft de hoer hier echter niet; rogge, haver en aardappelen zijn de hoofdteelten van de gewone vruchtafwisseling. Samen met de groenvoedergewassen en het gras
dienen het grootste deel van deze teelten als veevoeder. Op de lemige zandgronden uit de
zuidelijke overgangszone is de teeltkeuze wat rijker en zijn de opbrengsten gemiddeld hoger.

NOTEN
Het Oostends Peil (O.P.) is het gemiddeld peil van het laagwater bij springvloedtij.
2. De symbolen tussen haakjes zijn deze van de gedetailleerde Geologische Kaart van Belgie op schaal 1/40 ooo.
3. In 1947 werd, onder de auspicien van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L. - I.R.S.I.A.), aangevangen met de opname van de bodemkaart
van Belgie. De werkzaamheden van het daartoe opgerichte Centrum uoor Bodemkartering zijn het verst gevorderd
in West-Vlaanderen, zodat op heden reeds een volledig overzicht kan gegeven worden over de bodemgesteldheid van de provincie (fig. 5), steunend op d e onderzoekingen van de staf van het voornoemd Centrum.
I.

