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- 60I.INLEIDING
Indit deelvanhet rapport zijnde beschrijvingenvande
verschillende polders ondergebracht.De overige gegevens betreffende
de bodemge3teldheidTvanwestelijkZeeuws-Vlaanderenzijnvermeld in
deel I (rapport 455 )e*ide bijbehorende bijlagen.
Bijdekaartbeschrijving -'ijnde polders ingedeeldin?
a.Polders,geheel ofhooiazakelijkbestaande uitNieuwlandgronden
(hoofdstukII).
b.Polders,geheelofhoofdzakelijkbestaandG uitNieuwlandgrondenop
Oud-en/ofMiddellandgronden (hoofdstuk III)
c.Polders,geheel ofhoofdzakelijkbestaande uit Cudlandgronden
(hoofdstuk IV)
d.Polders,geheelofhoofdzakelijkbestaande uitNieuwland opdekzand^ronden (hoofdstuk V)
e.Polders,geheelofhoofdzakelijkbestaande uitpleistocene zandgronden (hoofdstukVI).
Bijde beschrijving diene menzichte realiseren,datdeze
stamtuitde tijd,voorafgaande aande inpoldering vandeBraakman.
De nummering,dis voor depoldernaam staat,isopgenomenop
bijlage I,evenals de jaartallen vanbedijking ende oppervlakte.Deze
laatste is comformde opgave vanVanjJmpelenPieters(1935)«
De spelling vande poldernamen iscomformde beschrijving
vandeprovincieZeeland behorende bijdeYv'aterstaatskaart (I938)-
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1.Thomaespolder
Deze calamiteuze polder isbedijkt in1345? engenoemd naar
de bedijkersy de fam.Thomaes.
De liggingvandeze polder ishoog (grotendeelsvan 1.60 2.00 m+N.A.P.). DGprofielopbouwisongunstig (plaatgronden).Ondankshet sterk zandigekaraktergepaard gaande met eenhoge ligging,
staatdeze polder alsbehoorlijkproductiefbekend.Uitgezonderd de
hoogste plekjesmet eeuzeer slecht profiel,komt geenduidelijkwaarneembare verdroging voor.Alsgevolg vankwelendeopstuwende kracht
vanhetbuitenwater,blijft hetgrondwater ook tijdonshet groeiseizoenopvoldoende hoog niveau.
De verzilting neemt ondanksvrijsterke kwelnogge6nernstige vormen aan.Welheeft doordevrijnatte ligging de structuurvan
de bovengrond enigermate te lijden.Ditheeft totgevolg dat structuurgevoelige gewassen,inhet bijzondervlas, mindergoed tot ontwikkeling
komen.
2.Paulinapolder
Deze polder iseveneens in I845doorde fam,Thomaesbedijkt.
Hijisevenals devoorgaande eenkarakteristieke plaatgrondpolder.
Langsdebuitenrand isdegrondwaterstand voldoende hoog voor een'
optimale productie.Inde omgeving vanhetPaviljoen ligthet zomorpeilreeds iets lager,hetgeen bijhet terplaatse zeerslechte profiel jaarlijks eenmeer of'minder ernstige verdroging vandegewassentengevolge heeft.Voordeteelt vansuikerbieten isdeze grond
vrijwel ongeschikt.De ligging ishoog n.1. 1.60 -2.00 meter +H.A.P.
mot een iets lagere ligging inde o.enz.w. hoek enn.zijde vande
polder.
3.BeukeIspoeder
Deze in I8O4bedijkte polder isgenoemd naarWillem BeukelszoonvanBiervliet.
Vrijweldegehele polder ligttussen 1.20 -1.60 meter +
N.A.P.metwat hogere plekjes inhet n.en iets lagere inhet midden
enz.w. vande polder.
Volgens overlevering heeftdegrote kreekvanafdePaulinapolder naar Biervliet eertijds dienstgedaan alsvaarwater.Degrotendeels langsdekrekengevormde schorgronden,zijnontstaandooropvulling vangrote stroomgeulen tusseneenzandplatencomplex.De
plaatgronden liggsn overwegend ietshoger dande schorgronden.Ondanks
de nógmatig hoge grondwaterstand treedt bijdeondiepe plaatgronden
reedsveelvuldig verdroging op.Inde z.w. hoekvande polder ligt
nog eenfraaie schapunstelle.
4.Elizabethpolder (Biervliet)
Deze polder bedijkt in 1866,isgenoemd naarElizabethvan
Remoortel,echtgenote vanJacobus Thomaes,é*é*nvandebedijkers.
De polder ligtgrotendeels tussen 1.20 - 1.60meter +N.A.P,.
De polder vertoont een sterk afwisselend patroonvan schor-,plaat-en
onderbroken schorgronden.Vooral inde omgeving van sommigekreken
isde samenstelling zeergevarieerd,hetgeenmet eenzeergrillige
verdroging gepaardgaat.Daar hetnietmogelijkwasbijde gebruikte
schaal alle verschillen opkaart te brengen,geefthet kaartbeeld
slechtsoenglobale indrukvande zeer sterkwisselende -orofielopbouw.
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62 Plaatselijkvoornamelijk inhetw.deelvande polder,komen
gestoorde profielenvoor.Het profielbestaathier uit eenslibhoudende bovengrond,die viaeen grof- ofmiddelgrofzandige laag overgaat
ineenzwaardere ondergrond.Dezegrondenzijnalsonderbroken schorgrondengekarteerd.Ook inde plaat-enschörgrondenwasindeprofielopbouw vaakdezelfde tendentiewaar tenemen,maarde verschillen
in zwaartewarenhier tegering omte onderscheiden.
Geziendeprofielopbouwkanaangenomenworden,dat door
stroomverlegging ofuitbreiding vande geulenvandeBraakman,dit
gedeelte tijdens devorming opnieuw isaangetast enoverspoeld met
lichtermateriaal.
Inde n.w.hoek,waarde zwaarste grondenvoorkomen,isde
grondwaterstand hethoogst,'langsde z.o. rand,waardegrondenzeer
zandig zijn,het laagst.Hierdoor zijndeze lichtegrondenvaninferieurekwaliteit en lijdensterk aanverdroging,welkehier vrijwel
jaarlijksvoorkomt.De zeer lichtegrondenhebben tevensvanverstuir
ving te lijden.
5«Koninginnepolder
Deze polder isin 1893bedijkt.De hoogteligging is enigszins
wiss&end en ligt tussen1.'.?0-2m+N.A.P..iïrkomenvele kreekrelictenvoor,welke zichalsdiepe depressiesgrillig doorhet landschap
slingeren.Omdezekreekbeddingen incultuur tebrengen isinde
laat3te decenniahetpoldorpeildusdanig verlaagd,datthans vrijwel
alle plaatgrondenmeteenernstig vochttekort tekampenhebben.De
ontwatering,welke hier tenkoste vande tochreedsweinig vochthoudendeplaatgronden isuitgevoerd,heeft alswinst enkele perceeltjes
weiland inde kreekbeddingen opgeleverd.Alsgevolg vanhet onregel- '
matig relief,vanafwisselend diepe kreekbeddingen enhoge oeverwallenenzandplaten,ishier nooit eengunstig polderpeilteverkrijgen,
zonder het een ofhetander prijs tegeven.
De beste oplossing isde polder te egaliseren,v/aarbijhet
zand uitdehoge zandkoppenkandienen omdekreekbeddingen t6verhogon.
Hierbijzoualswinstgeboektkunnenv/orden;
1.Vermeerdering vancultuurgrond doorhetdichtenvandekrekenmet
openwater.
2.Verhoging vanhet productievermogen vande moerassige kreekbeddinggronden endroge plaatgronden
3.Mogelijkheid tothandhaving van eengunstiger polderpeilvoor alle
gronden indezepolder.
6.VanDunnepolder
Deze,in1907bedijkte polder,isontstaan inhet laatst6 overblijfselvando stroomgeul,die eertijdsde Braakmanm>-thet Zwin
verbond.De ligging ishoogj 1.60 -2m+N.A.P.De polder isgrotendeels lichtz-aveligtot zandig vanopbouw.Lloestalwordende schorgrondenhier naar bonedenvlug licht maar blijvenminofmeer slibhoudend fijnzandig.
De zeer lichtzavelige schor-enplaatgronden zijnhierde
slechtste gronden,die inmeer ofmindere mate aanverdroging enverstuiving lijden.De-opbouwvanhet bovengenoemde schortype isgelaagd met
afwisselend lichtzavolige en zandige bandjes,somsn-.arbeneden iets
zwaarderwordend.
7.An^elinapolder
Deze polder isin I847 alseeneiland bedijkt.In tegenstelling
totdevoorgaande poldersvertonenhierdekr6ekformatieseen oostelijke
stroomrichting.Vermoedelijk heeft dusvóórde bedijking vandeze polder
de Braakman aandeoostzijde minder invloed gehad danaandeweatzijde.

- 63Dehoogteligging ishoof
dzaleelijk 1.20 -1.60m +H.A.P.met
enige lagere gedeelten inhet zuidwesten eneen ietshogere ligging
vande plaatgronden aande oostzijde vande polder.De invloed van
de zandondc-rgrond isbetrekkelijkgering,waardoor de productiviteit
hoog is.Deze v/asechter tijdensdekarteringswerkzaamheden?.anbeperking onderhevig alsgevolg vanverzilting.Vooral langsde buitenzijdewasdeverzilting dusdanig vanomvang,datd6meeste landbouwgewassen nietmeer behoorlijk totontwikkeling kwanen.Alsgevolg
vankwelenhoge grondwaterstand vertoondende profielen inde ondergrond eensterkgebleekte reductiokleur.De bovengrondvertoondeop
dehoogste plekken eenduidelijke natronstructuur.,Daarinmiddels
deBraakmanbedijkt is,raagverwacht-«orden,dat aando verzilting
definitiefeen eind isgekomen.Inverband hiermede zijndeze zilte
grondenniet opde bodemkaart onderscheiden.
Inde z.o.hoek vandepolder liggendikke zwarekleigronden;
overigens isde poldermatig zwaarmet eenenigszinsgelaagd profiel.
Deplaatgrond tegendeBraakmanverdroogt alsgevolg vande
zeerhoge ligging nogvrij sterk.De plaat tegendeKoninginnepolder
isminder grofzandig enhoeft eengunstiger ligging.
8.Kleine Zoutepolder.
Als jaarvanbedijking wordt 1524opgegevenmeteenoverstroming in 1808.Zonder twijfel isde bedijking van 1524reed3 eenherdijking geweest vanpolderswelke bijdemiddeleeuwse overstromingen
zijn tonondergegaan.Onder hethierbijgevormde nieuwlanddek vinden
we n.1. inde diepere ondergrond veenwaarop zeer plaatselijk nog
eenweinig oudlandafzetting voorkomt.De lage ligging kan gedeeltelijk
eengevolg zijnvandeklinkvanhetveen.
Vrijwel degehele polder bestaat uit lichte zavel,welke
iets slempig is.De ontwatering vandeze polderswasvroeger zeer
slecht,zodat degrondgebruikers de naamkregenvan'Kvaterboeren".
Thans isde euatie behoorlijk.
9.Brilspolder
üenbedijkingsjaartalvandeze polder isniet bekend;weleen
overstroming in 1808eneenherdijking in l809« De geschiedoniszal
wel aansluiten opde voornoemde polder.
Dehoogteligging bedraagt0.4O-0.80 m +H.A.P.De meeste
profielen zijnverwerkt enverontreinigd met steenresten.De ligging
isonegaal.Op de laagste plekkenword het veen boven 1.20 maangeboord.De ontwatering isvrijslecht.

10. liariapoldor (Biervliet)
Dit poldertjeisin 1666 bedijkt.De ligging ismatig hoog,
n.1.0.80 -I.60m+N.A.P.met het laagste gedeelte langsde z.o.
zijde.Hetgehele.poldertje bestaat uitgoede schorgrond.
11.Magdalenapolder (Biervliet)
Dit poldertjo isin 1780bedijkt en ligt tussen 1.20 - 1.60
m +N.A.P.Het bestaat vrij\velvgoheeluit schorgrond meteennaar
beneden lichter wordend profiel.
12. St.Annapolder (Biervliet)
Dit poldertjeisbedijkt in I636.Dehoogteligging bedraagt
grotendeels 0.80 -1.20 m +N.A.P..Degronden zijnvan uitstekende
landbouwkundige kwaliteit.
13.Geertruidapolder
Al3 bedijkingsjaartalwordt 1638vermeld.Aangeziun inhet
noordwesten vandeze polder nogduidelijke sporenvaneendijkdoorbraakvanuit de Oranjepoldor te zienzijnjendeze reeds in I6l8bedijkt is,zalhet bedijkingstijdstipvande Geertruidapoldervó<5r
deOranjepolder van l6l8moeten liggen.Ditkomt ooktot uiting in
de rangsehikleing derpolders.
Inde omgeving vandedijkdoorbraak li^tde laagste grond
0 -0.80 m +H.A.P., overigens ligtdoze polder tussen 0.80 - 1.60m
+N.A.P..

_64Bijde dijkdoorbraak is naenige afslagvandsbestaande
polder ,vrijveel zandigmateriaal afgezet.Hierdoor is oen schraal>
sandig profiel ontstaan rustend opdemeer kleihoudende ondergrond
vande bestaande polder.Door de lage,nattb ligging ishetwielmet
de naaste omgeving uitsluitend voorweiland geschikt.Overigensbestaatdeze polder grotendeels uitgoode,tamelijk lichte schorgrond,
met inde z.w. ho-keenpaar complexenweinig droogtegevoelige plaatgronden.
14.Oranje-polder (Biervliet)
Als jaarvanbedijkingwordt l6l8vermeld.De hoogteligging
bedraagt .0.80- 1.60 m +N.A.P.methet laagste gedeelte tegende
zuidrand.
De opbouwvando plaatgronden iszeer grillig.7'aarschiinlijkzijnds zandplaten nog eenshernieuwd aangetast,waarnameer
slibhoudend materiaal inde uitgeschuurdegeulen totafzetting is
gekomen.Ookde zwaarte vande bovengrond vertoont eenwatgrillig
verloop.Landbouwkundig isde polder vanvrijmatige kwaliteit.Gezien
dodroogtegevoeligheid vanvele gronden iseengoede waterbeheersing
eeneerste vereiste.
15« Amaliapolder
lietoctrooi totbedijking isverleend op4 juni I638;de bedijking kwam tot stand in 1639« D & hoogteligging bedraagt grotendeels
1.20 -1.60 m+N.A.P.y alleen de schorgronden aande oostzijde ende
zeer lichtzavelige plaatgrondentegende St.pieterspoldor tenn.van
dekreek, liggen tussen O.'-X)-1.20 m +N.A.P.
Het overgrote deel vandeze polder bestaat uitplaatgronden,
waarvande zanddiepte ensamenstelling opkorte afstand 20sterkwissden,dateennauwkeurigkaartboeld bijdugebruikte schaalnietmogelijkis.
Overwegend wordende z.-typen beneden 80cmgrofzandig.
Dovrijlaaggelogen plaatgrond tegende St.Pieterspoldervertoont
niet spoedig eenvochttekort; overigenskomt vrijweloverdegehele
polder bijda plaatgronden enige totvrijsterke verdroging voor.Het
verdient aanbeveling tegenverlaging vanhet polderpeil ernstig te
waken.
16.lïelenapolder
Deze polder isbedijkt in I69Ienevenalsdevoorgaande polders ontstaan inhetoverstromingsjobiedvande catastrofender14e
en 15eeeuw.Vande oudere vormingen isdan ook indeondergronèniets
meer terug te vinden.De polder isgeheoleennieuwvorming metveel
zandplaten.De oorspronkelijke strooraguulenhebbeneendiepzavelig
profielen zijn alsschorgrond gekarteerd.Watkwaliteit betreft sluit
ookd6üo polder opdevoorgaande aan.Eenrelatiefhoog polderpeil
kanhierveelgoed,maar een lagewaterstand veolkwaad doen.Dehoogteligging bedraagtvoor hetgrootste gcdeölte 1.20 - 1.60 m +N.A.P.
De schorgronden liggenhier gedeeltelijk iets benedenendeplaatgronden bijDriowegeniets bovenditniveau.
17. St.Pieterspolder
Als bedijkingsjaartalwordt hiervoor vermeld 1590.Uitde
rangschikking vando polders enhet taludvandedijkenvalt echter
op temakendat deze polder later bedijkt isdande inI69Ivermelde
Helenapolder.De hoogteligging bedraagtgrotendeels 1,20- 1.60m
+N.A.P.5 verspreide plekjeshebben eenietshogere ligging.
De oppervlakten schorgrond tenopzichte vande plaatgronden
wordt indeze poldergunstiger.Ook zijnde plaatgrondenminder losen
grofzandig.Overwegend bezittende z.-typen oensterkgelaagd profiel,dat bijhet tegenwoordige matig hoge polderpeilnog weinig of
nietverdroogt.De slechtere plaatgronden geven invele jaren reeds
duidelijke droogteschade tozien»

-6518.Zachariaspolder J.egedeelte
Deze in 1740bedijkte polder is'ontstaanindegeul,welke
de laatste scheidingvormde tussenBiervliet metdenieuwaangev/assen
polders enhet westelijkgelegengebied.
Dehoogteligging vandeze polder bedraagt 1.20-2,00m+
H.A.P.methet hoogste deelvoornamelijk langsdewestzijde.Hotgeheel
geeft een afwisselend beeld te zienvan schor-enplaatgronden,Als
gevolg vaneendiepe grondwaterstand zijnde plaatgrondenvrijsterk
aanverdroging onderhevig.Inhet noorden ligtde "GrootePut",overblijfselvaneendijkdoorbraak.Rondom ligt een ca.40cmdikke,zeer
zandige overslaggrondvaninferieuze kwaliteit.
191üanteaupolder
Deze is alsaanwas bedijkt tegende Oranjepolder.Alsbedijkingsjaartal staat bekend 1617.Dit zoueen jaarvroeger zijndan
deOranjepolder,welke in I6l8alsbedijkt staat opgegeven.Eendezer
jaartallen moet dusonjuist zijn.Geziende zwaarte enhoogte van
opslibbing moet ditpoldertje ettelijke jaren later bedijkt zijndan
deOranjepolder.Dehoogteligging bedraagt 1.20 - 2.00m +N.A.P.met
het laagste deel tegendeOranjepolder.
De bodem bestaat grotendeels uit lichte enzware klei-schorgrondenvanuitstekende kwaliteit.
20.Zachariaspolder 2egedeelte
Ditgedeelte isin 1774bedijkt en ligt tussen 1.20 - 2.00
m +N.A.P.met het laagste gedeelte inhetmiddenvandepolder.
Vooral deplaatgronden inhetnoorden vertonen sterkeverdroging.Op de overgang vanplaat-naar schorgronden komenveelgelaagde profielenvoor,hetgeenvoor degrofzandigo plaatgronden
gunstig,maarvoor de schorgronden eeniets ongunstige eigenschap
is.
21.Zachariaspolder 3egedeelte
Dit gedeelte zouin 1776samenmetdoWilhelminapolder bedijkt zijn.Tussen beide polders ligt eengeslechte dijk.'Vaarvoor
deze dienst heeftgedaan isnietduidelijk.De plaatgronden liggen
opeenhoogte van 1.60 -2.00 m +11.A.P.,metenige afhelling naar
de schorgronden.
De hoge ligging^gepaard gaande met een ongunstige profielopbouwvandit gedeelte hoeft een jaarlijks terugkerende verdroging
totgevolg.
22.Wilhelminapolder
Zoals reedswerd opgemerkt,isookdeze polder in 1776bedijkt.
Aansluitend opde laatstgenoemde polder vindenwe ookhier
nog dehoge plaat op1.60-2.00 m +N.A.P.mot de schorgrondengrotendeels tussen 1.20- 1.60 m +H.A.P..Deplaatgrondvertoont een
zeer onregelmatige opbouw,v/aardoor zeer grillige verdrogingsplekken
te zienkunnen zijn.Overwegend wordendsplaatgronden inoostelijke
richting van beterekwaliteit.De schorgronden zijn allevan uitstekendekwaliteit,maar zijninde laagste gedeelten iets tenat.
23.Hoofdplaatpolder
De bedijking vandeze polder heeft inverschillende gedeelten,vanoost naarwest tussen 1775e*i1778plaatsgevonden.Dehoogteligging bedraagt 1.20 - 2.00 m+N.A.P.,de z.o. helft ligthet
laagst.
De polder heeft zeer veelvandijkvallen te lijdengehad.
Vooral tijdens hjt Franse Bestuur ging zoveel land verloren,datde
Zeeuwse eigenaren uitvrees voor algehele ondergang hun bezittingen
verkochten.In 1808zonk zelfs de havenvanhet dorpweg (VanEmpel
enPieters, 1935)« Stocdt:ismenhier inhetdefensiefgeweest,om
achteruittrekkende eninlagen loggende tebehoudenwat nog te behouden
was.Datde inlagenook thansniet overbodig zijn,heeftdev;atersnood van 1februari 1953geleerd.Deze hebbenooknuweer hetwater
moetenkoren.
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Uit de bodemgesteldheid blijkt,dat de bedijking vanuithet
westenheeftplaatsgevonden.YJczienrul. invelobevalleneen iets
zwaardere afzetting aande oostzijdevande bestaande ofgeslechte
dwarsdijken.
Kenmerkend voordegrondenindeze polder isdevrijsterke
gelaagdheid» zowelvan schor-alsplaatgronden.Dunne slib-enzandlaagjeswisselen elkaarinde ondergrond af.Inde schorgronden,welke
meestalnaar benedensnel lichterworden,overheerst het sliben
fijnzand; bijde plaatgronden domineert hetgrove ofmiddelgrovezand
Hetverschilinhoogteligging tussenschor-onplaatgronden-isin
het oostenvande poldergering? v/aardoor-verdrogingbijhet bestaands
polderpeilniet ernstig is.Tenwesten'vandeKogeweg isde toestand,veelongunstiger.Deplaatgronden zijnhier overwegend grover
enhobbenmede alsgevolg vaneenhogere ligging,,eenlager grondwaterpeil.Verdrogingsschade treedthierveelvuldig op.Vooralde
smalle strook onderbroken schorgronden inhetmiddenvandit gedeelte
ligt zeerhoog,waardoor opdit overigensnog tamelijkgoede profiel
vrijernstige verdroging voorkomt.I.Tedeinverband met devrijsterke
gelaagdheid vande schorgronden zalvoor eenverdere verlaging vanhet
polderpeil gewaakt moetenworden.
24.Polder Groote Jonkvrouw-Benoorden
De polder isin 1702herdijkt.Dehoogteligging bedraagt voor
bijnadegehele polder 1.20 -1.60 m +i-I.A.P..
Het omstreeks het jaar 1000n,Chr.genoemde IJzemdijke isdoor'
degrote middeleeuwse doorbraken geheelweggevaagdVolgensVanErapel
enPieters (1935)zouhet indeNoord-Oosthoekvandeze polder gelegen
hebben.
Er isechterg&enspoorvanoude afzettingen teruggevonden,
zodat aangenomenkanworden,datdeze totvrijgrote diepte enOver
grote oppervlaktenzijnopgeruimd.Dedijktussendeze ende polder Kleine
Jonkvrouw-Benoorden isniet teruggevonden,Waarschijnlijkzaldeze
dijkongeveer terhoogte vande spoorlijngelegenhebben.
Dekreek,welke eertijds inverbinding stond metde Passageule isvrijwelvolledig verzand.De cultuurwaarde vandeze zandige
kreeki3tengevolge vaneen iets lagere ligging nog vrijgoed.De
plaatgronden liggen enigszins gewelfd enzijngedeeltelijk overdekt
met vrijzware klei.Deverdroging ishiervrijernstig.Ookde zeer
lichte plaatgronden langshet oostelijkgelegenkroekjehebbeneen
geringe landbouwkundigev/aarde.
25.Kleine Zuiddiepepolder
Ditpoldertje is tegelijkmet de Groote Zuiddiepepolder in
1688bedijkt.De scheidingwordtgevormd door de thans gedeeltelijk
vergravendijken,waartussen hetZuiddiepe zolang mogelijk alsvaarwater isgebruikt.
Dehoogteligging bedraagt 0.80 - 1.60 m +N.A.P.De kwaliteit
vande grondenisprima.
2.j.De Groote Zuiddiepepolder
De hoogteligging enhet bedijkingsjaarïalzijngelijk aan
die vanvoornoemde polder(25).
Hetgrootste gedeelte1vandeze polder bestaat uit goede schorgrond met eennaar beneden alibhoudend fijnzandigwordendprofiel.
De plaat-enonderbroken schorgronden zijnookmatig fijn,
waardoor weinig ofgeenverdroging voorkomt.De algehele indrukvan
deze polder is zeergoed.
27«Kleine Isabellapolder
Dit poldertje,waarvangeenbedijkingsjaartalbekendis,
ligtgrotendeels tussen 1.20 - 1.60 m +N.A.P..Deprofielopbouw
isgoed,maar de grondwaterstand tehoog.Mogelijk zaldewaterhuishouding zichwijzigenonder invloed vande afdammingvandeBraakman.
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Deze polder isbedijkt in I6I4en4maaldoorgestokenvoor
defensiedoeleinden,n.1. in1621,I788,l8l0en 1831,waarnahijtelkens isherdijkt.
Dehoogteligging bedraagt 0.80 -1.60 m +N.A.P.,de noord-'
rand onoosthoek li^enhet laagst.
Degrilligekreekfigurenv/ijzenopeenuitschuring vanuit
de richting vande latere Koninginnepolder.Dit zalwaarschijnlijk
deplaats zijnwaarde dijk eenofmeerdere malenisdoorgestoken.
Gedeeltelijk zijndeminofmeer rechtlopende kreekjes uitgeschuurd
indepercelering vanhetvoormalige cultuurlandschap.Langs dekreken
vindenwe enig lichtmateriaal,dat indevormvanoverslag opdereeds
bestaande jjolderisterecht gekomen.De over^laggrond i3alsgevolg
vande lichte engrofkorrelige samenstelling wat slempigendaardoor.
in'hetvoorjaarwatnat.Overigensvertoont deze polder eenvrijeen-;
voudige opbouw.Deplaatgronden zijnoverwegend ietshoger gelegen
enenigszins aanverdroging onderhevig.De zwarekloigrondenhebben
rond45/&afslibbare delenindebouwvoor.Daaronder ishet profiel
vaakenkele procentenzwaarder.
De schorgrondenwordennaarbenedenmin ofmeer sandig.r;de
dikste kleipakketten liggen tegonde1Belgische grens.Debev/erkbaar,heidvande zwarekleigronden-isvrijslecht.Indiende laagstgelegen
schorgronden zonderhet algehele peilteverlagen beter ontwaterd
kondenworden zouditwenselijkzijn.
Het poldertje,gelegenaan den.o.zijde vandeze polder,is
waarschijnlijkeeninlaag.De afgekleide gronden'langsdedijkenwaren
tijdensdekartering erg zilt envrijwel ongeschikt'voor enige cultuur.
Ookinde ongeroerde grondenwaren ziltplekken te zien;De tever- '1
wachten ontzilting inverband metde afsluiting vande Braakman,,heeft
ertoegeleid,datdeze verzilting ni6t opde bodemkaartis aangegeven.
29.Thijboutpolder
De bedijking hiervanhoeft plaatsgevondenin 1788.De hoogteligging bedraagt 1.20 -1.60 m+H.A.P.
Eengrootgedeelte vandeze polder bestaat uit plaatgronden,
waarvanvooral de ondiepe grofzandige typenernstig vandroogte kunnen
lijden.

30. Polder Grooto Jonkvrouw-Bozuiden
Alsherdijking hiervanisbekendhet jaar1702.Wanneerde
eerste bedijkingheeftplaatsgevonden,wordt niet vermeld.
Grotendeels ligtdeze polder tussen 1.20 - 1,60 m +N.A.P,.
De bodemgesteldheid issterkgevarieerd.Opde plaatgronden treedt
veelvuldigverdroging op.Het minst gevoelig zijnda onderbroken schorenplaatgronden langsdenoordwestelijkedijk,aangeziendeze gronden
eenrelatief lage ligging bezitten.Gedeeltelijk isdit.eengevolg
vanuitzanding. DG zeerlichte plaatgronden zijngrotendeels ingebruik
alsgrasland endragen eenslechte grasraat.
•
De schorgronden zijnookhi.urdebeste cultuurgronden.
Differentiatie inhet polderpeilzouzeergewenst zijn.
31. GrooteOudemanspolder
Dozo polder isherdijkt in1711.Dit gebied,datreeds inde
vroege middeleeuwen samenmetde hiervoor besprokenpolders incultuur
wasisbijdeuitbreiding vande Braakmanvan 1375- 1404 teeamen
methet'gehele oostelijkdeelvanditgev/ost tenondergegaan.
Degenoemde herdijking van 1711zalwaarschijnlijkni6tde
eerste herdijking geweest zijnnadebovengenoemde grote overstromingen,maar eenherdijking nade overstroming van 1708,toenindeze
contreienveelpoldershebbengedreven.

,
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tussendeBelgische grens endePassageule komt op 50à100cmdiepte
vaakeenoudvegotatievlakvoor.Hetoude begroeiïi-igsvlakisvaakiets
kalkarmer,maar overigenskomtgeenenkele afwijking tenopzichte van
denormale niouwlandgronden voor.Leerwaarschijnlijkzaldit een
tussentijds begroeiïngsvlakvannadegrote overstroming envoorde
laatste herdijking zijn,aangezienvoor de grote overstromingen dit
gebied grotendeels uitveenendekzand bestond (zieOvaa, 1957)•
Dokreek indeze polder met enig overslagmateriaalerlangs,
wijst opoverstromingen vanuit dePassegeule.Hierdoor kanookhet
water vandewestelijke aftakking alskalkgat ontstaanzijn.
Dereedsgenoemde oudere afzetting wordt indozo polder
op 50-80cmdiepte aangetroffen,?ƒannoerdeze afzetting duidelijk
ca, 15/Ózwaarder isdanhet bovenliggende profiel,isditopde bodemkaart aangegeven.De vele roestafzettingenbovendeze laagwijzenop
enige storing inde doorlatendheid.
De polder bestaat uitgoede schorgrond met enkele,v/atdroogtegevocligeplaatjes.
De ligging vandeze polder vertoont.geenopvallende hoogteverschillen en bedraagt voor vrijweldegehele polder uitgezonderd
dekreekbedding 1.20- 1.60 m +K.A.P..
De restonvaneenoude dijkv/ijzenopoverblijfselsvande
vroegere bedijkingen.
30.KleineQudemanspolder
Ookdeze polder is ontstaan uitde schorrenvande I49en
15e eeuwse overstromingen,enis,naeen tussentijdse inpoldering,in
de 16e eeuwdoorMatthias,zoonvan Jeronimus Lauroijn,nade overstromingvan I708,in 1711herdijkt.
De hoogteligging bedraagt grotendeels 1.20 - 1.60 m +N.A.P.
met overde gehele polder complexenmet een iet3hogers ligging.
Uit het profiel blijkt duidelijkdatde opbouwinverschillendephasenheeft plaatsgevonden.
Bijde laatste overslibbing isopsommigegedeelten een
lichtere bovengrond ophet zwaardere oudere sediment afgezet.De
dikte vanhet jongere dek bedraagt somsmeer dan 50cm. Onderde
oudere klei vindenwe overwegend een lichte zavelmet eenminof
meer duidelijk grauwgrijriontwikkeld vegetatiebandje.
De landbouwkundige waarde vandeze polder isgoed.Devoorkomende plaatgronden lijden bijdehuidige ontwatering slechts in
geringe mate aanverdroging.
De dijktussendeze polder endeVrije polder isinhet
noordenwaarschijnlijk alsgevolg vande laatste inundatie totaal
verdwenen.Waarschijnlijk zijndeze polders in 1711gezamgiijkbedijkt.
33.VrijePolder (tenzuiden vande Passageule)
Deze isin 1535doorMatthias,zoonvanJeronimus Laureijn
bedijkt ennaeenoverstroming in 1711herdijkt.Zowel hoogteligging
alsbodemgesteldheid sluitenvolkomen bijvoornoemde polder (32)aan.
34. Jeronimuspolder
JeronimusLaureijn bedijkte inde omgeving vanïïatervlietin
het beginder lóeeeuwvele polders.Deze polder v/elkein 1708overstroomd enin 1711herdijkt is,draagt zijnnaam.
De polder ligt inhetnoordengrotendeels tuspjen1,20- 1.60 m
+N.A.P.en inhet zuiden tussen i.óO -2.00 m+N.A.P..
De profielopbouv;isookhiergelijk aand;~vorengenoemde polders (32en 33).Alsgevolg vande lichtere bovengrond gelegen opeen
wat stugge zwaardere laag inde ondergrond, treedtvooral bijde
lichte zavels enige slempigheid op.Onder de zwaardere afzetting
komt ookhier een lichtzavelige offijnzandige afzetting voor met
inhet bovenste gedeelte hiervan eenvegetatievlak.De bodemgesteldheid isover het geheelgoed,maar vraagt alsgevolg vande slempigheid,die nog wordtversterkt door de zwaardere ondergrond eeniets
diepere ontwatering danthanshetgevalis.
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Deze isin1523bedijkt uitde schorrendervoormalige overstromingen.In 1682isdeze polder nogmaals overstroomd.Waarschijnlijkisdeoorspronkelijkewaterkerende dijkhet meest zuidelijkegafeeïie
geweestenalsgeslechte dijk aangegeven.Nadedoorbraakvan 1682kan
dandenieuwe dijk ietsmeer noordelijkgelegd zijn,Beide dijken
zijnechtergeslecht,zodat nietsmet zekerheid vastgesteld kan
v/orden.
Dehoogteligging bedrar't1.20 tot 2.00 m+N.A.F.I-etuitzondering vande ooknogvrijgoede plekjesplaatgrond bestaatdegehelepolder uit uitstekende schorgrond.
36.St.Lieven3polder
Het jaarvandefinitieve herdijking ia 1711;depolder wordt
alin I4B4genoemd onisin iedergevalin 1Ó22overstroomd'.Alsgevolg
vandeze laatste overstroming endedaaropgevolgde afzetting isde
profielopbouwzeer onregelmatig enopkorte afstand sterkwisselend.
Degebruikte schaal laatniet toe alleverschillen alszodanig weer
tegeven.
De landbouwkundige v/aardeismatig tenoemen. Plaatselijk
zijnde lichte bovengronden,vooralinde laagste gedeelten,watslempig en langnat.Deplaatgrondendaarentegen zijn invele zomers
tedroog.
Ookde ligging isvrijonregelmatig envarieert van0.80 tot
meer dan2.00 m+IwA.P..Metovergrote deel ligtechter tussen 1.20
- 1.60 m+H.A.P..
37.Kruispolder
Ookdeze isin 1711herdijkt,wellicht alse*e"npoldermet
de bovengenoemde.Be hoogteligging bedraagt inhoofdzaak 1.20 - 1.60
m +H.A.P..De profielojbouv/isregelmatiger,alzijnde verschillende
afzettingen ookhi6rhog enigszins zichtbaar.
30. St.Jorispolder (St.Kruis)
De bedijking enhoogteligging isgelijk aande voorgaande
polder.De opbouwiszeer regelmatig endegehele polder bestaatuit
uitstekende schorgrond.
Toch liggenookhierduidelijk twee afzettingen opelkaar.
De zwaardere boven^rond met eenbruingrijze kleurgaat op ca. 50cm
over ineon zeer fijnzandige zavelgrond met eenminofmeer vuilgrijse
kleur.Inhet bovenste gedeelte vandeze laag isvaakeenenkele centimetersdik,typischgekleurd, blauw-violetachtiggevlekt,humus-*
houdend laagje te zian.
Ookdekalkrijkdomisinenonaerdit laagje ietsgeringer,
zodataaugenonunkanwordendatditvlakeenvrij lange tijd hetsij
binnenofbuitendijks begroeid isgeweest.Verschillende oudedijken,
v/ijzenookhier nog opoverstromingsrampen.Het zuidelijke dijkje
wijst opeen aparte bedijking van"HétEiland".
3ijde overstromingen isindezegebiedende ondergrond vaa
veenendekzand bewaard gebleven^ hetveen ligt thansca.1.50- 2.00
m ondermaaiveld.
39«Margueritepolder
Ookdeze isin 1711herdijkt enheeft eenhoogteliggingoverwegend tussen 1.20 -l.oOm +N.A.P..Profielopbouw en landbouwkundige
waarde zijngelijk aande voorgaande polder.Alleenzijndovariatie» in
zwaartovande bouwvoor overdegehele polderwatgroter.
40.Krakeelpolder.
Deze polder isin 1711bedijkt.Hij ligt slechtsvooreen
kleingedeelte inNederland.Degrensscheiding wordt gevormd doore#n
genormaliseerde takvandePasaegeule.De opslibbing ishoog geweest
waardoordit gedeelte tussen 1.60 -2.00meter +N.A.P. ligt.Deplaatgronden zijnflink aanverdroging onderhevig.
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41.Brandkrcekpolder
Nade overstromingvan 1708isdeze polder eveneens in1711
herdijkt.Ook vóórdie tijdwordt reedsmeldinggemaakt vande vorming
vande Brandkreek,alsgevolgvanverslagenmet inundaties,waardoor
dezo polder in do 17eeeuw lang heei'tgedreven.De liggingvande
plaat-on schorgronde-nishoog en bedraagt 1.60 - 2.00m+IT.A.?,en
meer.Hierdoor zijndeplaatgronden,afhankelijk vanopbouwensamenstelling,inmeer ofmindere mate verdrogend.Doordat de percelen
recht overdeverschillende bodemtypenvanzeerverschillende samenstelling lopen,geeftditvaakmoeilijkhedenbijdo bewerking enverzorgingvandezegronden.
De uitvrijzuiver zand bestaande kreek,draagt alsgevolg
vaneen lage ligging nog '00hoorlijkgrasland.
42.VanderBekepolder.
Als jaarvan bedijking wordtgenoemd 1768,alzaldit ook
weleenherdijking zijnuitde nieuwgevormde schorren.
Geziende bodemgesteldheid vand6IlieuwePassegeulepolder,
ishetvrijwel zeker,datde oorspronkelijke loopderPa3se.geuleomde
noordzijde vandeze polder heeft gelegen.
Eertijds lagdeze polder alseenuitspringende punt aande
onderliggende poldersvast.Heteenen ander isnog duidelijk aande
bestaande dijken teherleiden.Dehoogteligging bedraagt 1.20 -2.00 m
+N.A.P.metweinig opvallende hoogteverschillen.
De gehele polder bestaat uituitatekonde schorgrond.
43.ilieuwe Passegeuiepoldor
Deze polder;v;eikeontstaan isinde laatsteverbinding van
LhvinenBraakman,isbedijkt doorhet leggenvande Bakkersdam inhet
westenendeKapitalendam inhet oosten.De bedijking is uitgevoerd
van 17C6- 1788.Ookvoordien schijnen reeds bedijkingentshebbenplaats
gevonden,welke tengevolge van oorlogshandelingen zijntenietgegaan.
De ligging isoverwegend hoog enbedraagt 1.20 -2.00 m+
iï.A.P.metkleinegedeelten bovenenonder dit niveau.Vanwest naar
oostgaande zienwe bijde Bakkersdam opde splitsing van do kreken
grote complexen zand scherp begrensd door diepe zaKd-en/ofkleigronden.•
Laatstgenoemde kunnengezienworden alsoudere vormingen,welke niet
zijnopgeruimd. Inhet noord-oosten ligtnog eengeslechte dijkopde
grensvanbeide afzettingen.
Deze geslechte dijk.zaleertijdsverbonden zijngefeestmet
de westelijke dijkvando Vander Bekepolder.Hetgedeelte vande
Nieuwe Paßsegoulepolder tenzuidenvandeVanderBekepolder ishoogstwaarschijnlijk eenkunstmatige verbinding,welke totstand isgebracht
omde loopvan-dePassegeule tenormaliseren.Ookhet bodemprofiel laat
duidelijk zien,dat dit deelgenetischbehoort bijde er langsgelegen
polders.De loopvandePassegeule boven langsdeVander Bekepolder
zalhierbijbuitenwerking gesteld endrooggelegd zijnvóór de algehele
afdamming.Volgenwede loopvande fassegeule inoostelijke richting,
dan zien we zeer zandige afzettingen langs de enigszinsgenormaliseerde loopvandokreekmet tegendadijkende zavelen/ofkleigronden.Dekreekbedding bestaat uitvrijwelschoon zand enisonregelmatig vanbreedte.
Ter hoogte vanIJzendijke verdwijnen de plaatgrondengrotendeels omplaats temakenvoor schorgronden.Isdehoogteligging vanhet
zandig gudeeltó l.oO-2.COm•N.A.P.enme6r,hier bedraagt dehoogte slechts 1.20 - 1.60 m +IJ.A.P..Bijde overgang verandert de
bochtige loop vanhet uitwateringskanaal ineenrechtgedeelte.Aangenomen kanv;ordon,datdese verbinding gegraven is zonder dat hierna
noemenswaardige uitschuringheeft plaatsgevonden.

- 71Ookvindenwe inditgedeelte verschillende dijkjes,waartussendepoldertjesminofmeer aparte eenhedenvormen.Ter hoogte
vande "3lauweHofstede'1 blijktreedseenstukje eerderbedijktte
zijngeweest.Eenbinnongedijktv/ielgetuigd hiernogvan eendoorbraak.
Landbouwkundig gezienkomenindeze polder grotoproductiviteitsverschillcnvoor.Waarde stromenvandePassöpeulede oudere
klei-enzavelgronden hebben opgeruimd zijn hoofdzakelijkhooggelegen
grofzandige plaatgrondengevormd,die eenzeergeringe droogteresis-tentie bezitten.Direct hiernaast liggenplaatselijk niet aangetaste
kleigrondcnvanuitstekendekwaliteit aande oppervlakte.
Gedeeltelijk zijnde oudere kl6igronden overdekt door nieuwe
zand-ensliblagon,waardoor plaatselijk onderbroken schorgronden
zijnontstaan.Doordevele inundaties,welk6ditgebied hebbengetroffen,isdo profielopbouw opverschillendu plaatsenzeer heterogeen
enkomen afwisselend zand-enkleilaagje-sbovon elkaarvoor.
Daar de?asse£»euledienstdoet alsuitwaterir.gslcanaal van
moerdan10.000hacultuurgrond ismengenoodzaakt hiere:nrelatief
laagpolderpeil tehandhaven. Doplaat-enonderbroken schorgronden
v/ordenhierdoor te sterkdrooggetrokken,met het gevolg;dat opde
lichtste gronden slechts geringe opbrengstenwordenverkregenenhet
grootste gedeelte aanverdroging lijdt.Lelfs indekreekbeddingen
komtplaatselijk nog verdroging voor,waardoor alleende laagstegedeelten eenbehoorlijke grasmatdragen.
44. Cathalijnepolder
Ookdeze polder hoeft onderinvloed vande 13een 14&<-euwse
doorbraken eninundaties uitde Spaanse oorlog gestaan.Naherdijking
isdeze polder in 1604overstroomd, in l6l7herdijkt enin l621v/eer
doorgestoken voor dedefensie.
Inde ondergrond wordenplaatselijkop ca.1.50 mbeneden
maaiveld de laatste uitlopers vanda oudelar-dvorming aangetroffen en
opca.2,00 mdiepte hetveen,overgaande indekzand.
De latere inbraken,hebbenvanuithetGroote Gatplaatsgevonden.Direct bijdo inbraakplaatsvindenwe nog enig overslag materiaal.
Overigens bestaat vrijweldegehol6polder uitnaar beneden
in lichte zavel ofslibhoudend fijnzand overgaande schorgrond met
eonhoogteligging tussen0.80 - 1.60m +U.A.P..

45. Oude Passe^euiepolder (noordelijk)
Deze polder isin I65Obedijkt enin 1682overstroomd.De
hoogteligging bedraagt grotendeels 1.20 -1.60 m +N.A.P.De schorgrondenwordenvlug lichter engaan beneden80cmsomsover inmiddelgrofaand.Ook de plaatgronden zijniets slibhoudend enniet erg
grof,waardoor bijdehuidige vrijgunstige ontwateringsdiepte geen
verdroging voorkomt.
46.VrijePolder (noordelijk)
Deze polder,waarvangeen bedijkingsjaartalbekend is,zal
waarschijnlijkevenals devorige endoMauritspoldervoor de laatste
maalin 1682zijnoverstroomd. De ligging bedraagt ookhiergrotendetIs
1.20 -1.60 m +I.'.A.P..De plaatgronden zijn ietsgrover dan inde
voorgaande polder,waardoor indroge aomersenige verdroging voorkomt.
47« Kleine Jonkvrouw-Benoordenpolder
Deze in 1Ó53bedijktt polder ligt inhetwesten0.80 - 1.20m
en inhet oosten 1.20 -1.60m+H.A.x..Alleende slechtste plaatgronden,welke tevens ietsgewelfd liegen,gevenvrijvlug enigeverdroging te zien.lietwestelijk, lagergelegengedeelte,verlangt
vnl.inwinter-envoerjaarsmaandeneeniotsdiepere ontwatering,
aangcaiendeze gronden to lang natblijven.
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Do lichte bovengrond aandewestzijde isoenoverslag,afkomstig van twee doorbraken vanuit dePassogeule,waarvan de binnengedijkte wielen nog'overblijfselszijn.
48.Kauritspoldcr
Het octrooi voor bedijking isverleend in 1614.Enkele
jaren later isde polder voor defensiedoeleindendoorgestoken enin
1622herdijkt. In 1682volgde nogmaals een overstroming.
DG hoogteligging bedraagt grotendeels 1,20 - 1.60 m +N.A.P.
De bodemgesteldheid is zeer onregelmatig, zodat de bodorakaartslecht^
66nglobale indruk geeft vande zeergevarieerde samenstelling. Hogelijk isde afzetting onder invloed vande doorbrakenvervormd,verslagen on overnieuwgesedimonteerd.
De enigszins onregelmatig,maar meestal hoger gelegen plaatgrondengeven ceuzeGr grillige verdroging te zien.
49.Dierontijdpoldor.
Dit poldertje wordtvermeld in 1551-60.D©hoogtelijging bedraagt 0.80 -1.60 m +N.A f P. Het poldertje bestaat'geheel uit schorgrond.
50. Goudenpolder
Do bedijking hiervan h^eft in 1542 plaats gevonden.De hoogteligging bedraagt O.8O- 1.60 m +N.A.P.Overwegend bestaat deze
polder uit licht,grond van vrijgoed^ totgoede kwaliteit.Door eeuw«
lange 3lechte ontv/atering zijnde profielen erg grijs.Thans isde
ontwateringsdiepte vrijgunstig.Mede met het oog opdeplaatgronden»
l
iseendiepere ontwatering niet aante bevelen.
;
51St.FilipspolderonNicuweveldpolder
Het jaarvan bedijking dezer poldersisonbekend.Volgens
Beekman (1948)zouin 1515<i6''3rugscheVaart"vanOostburg naarde >,
Braakman tot stand zijngekomen.Eerst zouhiervoor in 1502 een
kanaal van Coxydu naar Oostburg zijngegraven,de tegenwoordige
Brugschevaartpolder enhiernahet gedeelte vanhet tegenwoordige
C-rooteGat,dat door do-nog onbedijkte gronden inverbinding kwammat
do3raakman,
Volgens VanEmpolenPietors (1935)zouin 1505deBrugaoh©
ïïaart,het tegenwoordige Groote Gat,gegraven zijn.
Deze vaart heeft bijdo inundaties indeSpaanse oorlog e«ä
grote invloed gehad opde vorming vande omliggende polders,hetgeen:
blijkt uit hun bodemgesteldheid.Vanaf het Groote Gat naarde dijken
zienwe een snelle opeenvolging van profielen met een lichtzavelige
bovengrond naar profielen met een bovengrond van zwareklei.Vooral ia
delliouweveldpolderkomenveelvergravengronden voor,door hst
slechtender dijken enhet aanleggen vande "CathalijnerSchans".Ia
de diepe ondergrond mordenhier nog oudlandresten aangetroffen.De,'";'•,
ligging vertoont grote hoogteverschillendaar het terrein sterkva»
de dijken naar dekreken afhelt.De hoogte ligtgrotendeels tussen
0.80 -2.00ra+N.A.P.
De landbouwkundige waarde vande schorgrondenisgoe€.D»
kreek bestaat grotendeels uit water enmoeras.
,. ,
52.Brugschevaartpolder
' •;'f'
Nadat d6vaartvrijwelgeheelwasdichtgeslibd, iadtzex»fda
in I684afgedamd.De polder vertoont een sterke afhelling naarhst
midden;het centrum vande oude vaargeul.De hoogte bedraagt 0.40-' 2.00 m +N.A.P..
\f:
Door de lage ligging zxjn de profielem inhetmiddenvaadépolder nat envrijsterkgebleekt.Dehogere gedeelten hebbengoed
geoxydeerde, zwar4kleiprofielen, die vooralinde.westelijke helft*
zeerdikzijn.
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Deze inlü07bedijkte polder,isopgewassen ineenvande
Zwinarmen.
De topografie isvrijonregelmatigmet eenhoogteligging
tussenO.4O-2.00ra+iï.A.P..Langshet uitwateringskanaalisde
ligginghet laagst,waardoor dezegrondennog van eenietsgunstiger
grondwaterstand profiteren.Tochkomt,alsgevolg vanhetneestalzeer
lagepeilvanhetkanaal,ookhier nog inmeer ofminderemateverdroging opde plaatgrondenvoor.Naarmate deze grondenhoger liggen
wordtdeverdroging sterker.Inhet bijzonder opde zware plaatgronden
inhet z.o.vandepolder kanhetvochttekort de opbrengst reduceren
tot 50à 6&/0vannormaal.
54«Goodsvlietpolder
Ookdeze polder isbedijkt uitde schorrenvanhet zwinsystsem
enwelin I698.Dehoogteligging bedraagt 0.80 - 1.60 m+N.Â.?.metde'
hoogste gedeelten inden.o.hoeken langsdewestzijde ten zuidenvan
deLangeweg.
Eertijds liepdoordoze polder dez.g.Godenvliet als
vaargeulnaar Aardenburg.
Uitgezonderd devrijsterkverdrogende plaatjes,bestaat
vrijwelde gehele polder uitschorgrond»55« Aardenburgsche-Havenpolder
Naverschillende malengeopend enbedijkt te zijngeweest,
isdeze polder inI8l3.definitiefgesloten.De]iggingishoog en
gelijkmatig enbedraagt 1.60 -2.00 m+N.A.P..
Deze oudüvaargeuli3eenaftakking vanhetZv/in,die in
het zuidoosten inverbinding stondmetdeEecloo'sche watergang ende
Oude Ee.Menheeft naverwoedepogingenomde vaargeulopentehouden^
tenslotte de strijd moeten staken.
NabijAardenburg zijnindediepere ondergrond nog oudlandresten aanwezig,zodat aangenomenkanworden,datditnooit eensterk
stromend vaarwater isgeweest.Ook de zeer zware dikke kleigronden;
welke indeze polder voorkomengetuigenvan afzetting ineenrustig
milieu.
56.Diomodepoldar
De bedijking heeft in1827plaatsgevondendoorDiomedo van
Tamme.De topografie isenigszins ongelijkmatige hetmaaiveld ligt
tussenO.4Oen2.00 m +N.A.P.
De grote zandplaat tennoordenvanhet uitwateringskanaal
ligt erghoog enis3terkverdrogend.Ook tenzuidenvanhet uitwateringskanaalliggenhoge gronden,waardoor ookde fijnzandigeplaatgrondennog enigszinsverdrogen.De overige schor-en onderbroken
schorgronden liggenveel lager en zijngoede cultuurgronden.
57.Austerlitzpolder
Deze polder i3doorde compagnie Ottevaer inI8O7bedijkt.
Deligging bedraagt 1.20 -2.00m +N.A.P.
De opbouwvandeze polder iszeer eenvoudig enheeft plaats
gevondenvanuit dekreek.Verdroging komt slechts sporadischvoor.
58.Oudehaven-ofZoetwaterpolder
De oudehavenvanOostburg isbedijkt tussen I649en I658.
Dithaventje isvermoedelijkeertijdsgegravendoorhet toen aanwezige
oudeland.
Het gehele poldertjo bestaat uit enigszinsvergravenschorgrond.
De ligging isv/atonegaalenbedraagt0.80 -2,00m +lî.A.P..
59.Cranepolder
Dezb naardeZierikzeese familie de Crane genoemde polder is
in 1799bedijkt.>:otmaaiveld ligt tussen1.20 -2.00 m +i\.'.A.P.Dit
poldertje,dat eertijds aeuverbinding vormde V Ü Ü hetZwarte Gat-7>7iïn
enhet in1585ontstaneGatvanNieuwerhaven,bestaatgeheeluit beste
schorgrond.
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Debedijking heeft plaat3gevondenin 1794.uitde schorren
vanhetvolgen«deHullen (1915)ia1585bijde overstromingvande
OudeIJevenowateringontstane GatvanNituwerhaven,welke liepvan
Sa3put totdeIlarollc-put.
Do opslibbing hoeft tot eenhoog niveauenophet laatst
ineenrustig milieuplaatsgevonden.De zware schorgrond gaat op
40a50cmover inoenvrijsterkgelaagd zaveligprofiel.
Degehele polder ligt tussen 1.60-2.00meter +N.A.P..
61.Kleine Henricu3polder
Deze polder,welke inI049-50geinundeerd is,iüherdijkt
volgens octrooi van 1-9-166Q.
Ookdit poldertje,dat tussen0.80 -1.60 m +N.A.P.ligt,
bestaatgeheeluit lichte en zwarekleischorgrond metgelaagde zavel
onder hetkleidek.
Duidelijk*sporenvando bovengenoemde inundaties zijnniettevinden.
62.Magdalenapolder (Schooudijke)
J.ÏGtde bedijking v,~ndeze polder in1775isdeverbinding
vanhet GatvanHieuwerhavenmethetZwarte Gat enZwindefinitief
verbroken.
De polder bestaat vrijwelgeheel uitgoede,zwarekleigrond»
Bepaalde hooggelegen gedeeltenmakende indrukkunstmatig te zijnopgehoogd.Mogelijk isgetracht dooruitdiepingde vaargeulopente
houdenwaarbijmendegrond naast degeulopde oeverwalheeft gedeponeerd.De polder ligt tussen 1.60 -2.00m +N.A.P.
63« Grooto Corneliapolder
Dit poldertjeisin 1649tegendeNieuwe Groedsche-polder
bedijkt.De ligging isdan ookminderhoog n.1. 0.80 -1.60 m+N.A.P.
endeafzetting minder zwaardandevoorgaande polder.Zowelde ligging alsde zwaarte zijnenigszins onregelmatig,dochoverigens is
het e6ngoGde bouwpolder.Do dijktussendeze envoornoemde polder
isvrijwel geheelverdwGnen.Welvalthetverschil inhoogteligging
tussendeze twee polders sterkop.
64»Kleine Pornoliapolder
Waarschijnlijk isdit poldertje inde Iehelftvande 17e
eeuwbedijkt.De hoogteligging bedraagt 1.20 -1.60 n+N.A.P.De
polder bestaat gt.heeluitgoede schorgrond.
65.Nieuwe Havonpolder
Het reliefvandeze in1744bedijkte polder iswat onregelmatig;hstmaaiveld ligttussen0.80 -2.00 m +N.A.P..De hoogste
opslibbing vindenwe inhetn.o.,de laagste inhetz.w.vandezevol-;
geslibde goul. Hetgehele poldertje bestaat uitgoede schorgrond »et
indodiepe ondergrond togende GeneralePrinsWillempolder opca.1*5 à
nogwat oudland enveen.
66. JongBaarzandepolder

Duze polder i s eveneens bedigkt i n het Gat van Niouwerhavea
en wel i n l663.De h o o g t e l i g g i n g bedraagt 0 . 8 0 - 1 . 6 0 tu + N.A.P. f~
67. Parochiepolder
De bedijking heeft in1636plaatsgevonden,Vermeld wordt,dat
dit poldertje eertijdsdienstgedaanheeft als spuikom^omhethaven- •
tjevanBaarzandG,gelageninde hiernabedijkt« Jong-Baarzandepolderttït
teschuren.
Het poldertje vertoont eensterke afhellingvan1,60m +N.A|-Rf
inhot z.w. tot 0.00 -O.4Om +N.A.P.inhet n.-a.o.Do lage ligging
houdtverband met deoudu loopvandoBaarzande-kreeknaarhet Gatvan
Nieuwerhaven.Ooitdit poldertje bestaatgeheeluitgoede schorgrond» •
/"Vrijweldegehele polder bestaatuit zaveligeschorgrond vango#«t«
kv/aliteit
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68.Xlein-Baarzandepolder
D O Z Ö polder i3,nadat hijin1639herdijktwas,in1682overnieuwoverstroomd.Pas in 1739i-3V/Geroctrooi tot bedijking verleend.
Toch'zijnbijdekartering geenduidelijke bewijzengevondendatdeze
polder lange tijd overstroomd geweestis.
Dehoogteligging bedraagtgrotendeels 1.20 -1.60 m +N.A.P.
rr.oteenietshogere ligging inhetnoordeneneeniets lagere inhet
wasten.De polder bataat vrijwelgeheeluitgoode schorgrond,
69.Zuidoosthoekpolder,Hoordwesthoekpoldor,Zuidwesthoekpolder,
Heerenpolder,Steenenpolder, Buizenpolder,Gistelarepolder,Golenpolder,Zuidk^rkepolder,BoodePolder enHendrik Vor::ch:polder
Aangeziendit complexpolders opoctrooi vanlólOdoor
JanLambrechtsen Coolevermoedelijk al3ó*éngeheel isbedijkt,zullen
deze gezamenlijkworden besproken.Beodsomstreeks 1350wordenuit
deze contreienpoldersgenoemd,welke aioBusserspoldar,Gistelarepolder,Janvan SteenenpolderenKe^renpolder alsaanwassentegende .
reeds bedijkte grondenvanGroede-enBaarzande zijnbodijkt.Zonder
twijfel zijndeze toenreeds alsnieuwlandgronden ontstaan.
De eeuwendoorhebbendeze poldersvan overstromingente
'lijdengóhad,zodatmoeilijk eenoverzicht tekrijgen isvandeoorspronkelijke toestand.Eetgeheel istenondergegaan bijdecatastrophenvan 1503-85» waarnadoorJanLambrechtsen Coole inca.
I6IOherdijking inde tegenwoordige toestand plaatsvond.
Dehoogteligging vandit complexiswatwisselend en ligt
tussenO.OO-2.00 rr. +H.A.P..Het laagst liggende schor-enonderbrokenschorgronden indeHeuren-,Steenen-enZuidwesthoekpolder met
enkelekleinogedeelten indeüoordwesthouk-enZuidoosthoek-polder.
Hethoogst ligt de oost-west lopende strook plaatgronden.Plaatselijk
zijndeze met enigeonderbreking doorlopende zandplaten flinkgrofzandig onmet weinig ofgeenkleihoudend materiaal overdekt.Ket is
niet onmogelijk datwehier reedsvroeg (ca.1000 jaari:aChr.)een
strandwalmet oen beginvanduinontwikkelinghebbengehaa.Te lichtstegronden zijninde bovengrond kalkarm,hetgeen eveneenswijst op
eenhoge ouderdom.3ijdo latere inundaties isdoze zandrug slechts
weinig ofniet overslibd ofvervormd.Vanzelfsprekend laatde cultuurwaarde vandeze rugnogal tewensenover.
Do lagergelegonplaat-enschorgrondenvertonenvoor§linde
omgeving vandoBuizonpolder,IToordwesthoek-enZuidoosthoekpolder een
duidelijk overslibd profiel.Alseengrauwgrijze zonetekent de oudere
bouwvoor zichop ca.50-70cmdiepte inhet profiel af.Plaatselijk
wasdeze zone zelfs zwart enverontreinigd met steenen aardewerkresten
enfosfaatvlekken.
Inde Gistelarepolder heeftbijde splitsingvande kreek
enige overspoeling met lichter materiaalplaatsgevonden.Waarschijnlijkheeft hier deoorspronkelijkedijkvandeze poldergelegen,die
bijde overstroming over het land isgeslagen.
Zoals reedswerd opgemerkt,liggende schor-en onderbroken
schorgronden indez.w.hoejehet laagst.Alsgevolgvandevrijvochtige ligging vertonende onderbroken schorgrondenweinig ofgeentekenenvanvochttekort.Vooral inde Steenenpolder zijnde lager gelegen
grondenvrijnat engebleekt.
De opdekaart aangegeven,thansnog bestaande ofaaneeniets
hogere ligging nog zichtbare oudedijkenbinnenditgebied,kunnen
wordengerekend totde oude omkadingenvanvoor de overstroming.
70.Voisepolder
Deze ligt terplaatse vandereeds in1350vermelde Hugozotapolder.Wanneerdeze polder isherdijkt isonbekend.
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Dehoogtoligging bedraagt 1.20 -1.60 m +ïï.A.l:'.langa.de
noordzijdeen 1.60 -2.00m +N.A.P.langsde zuidzijde vandepolder.
Deplaatjes zijnslechteingeringe mateverdrogend.

71. ijlizabethpolder (Broskens)
Het jaarvan bedijking isniet bekend,weliaoctrooiverleend
in 1Ó39;d e polder isweer overstroomd in 1682en 1697« Het thansnog
bestaande gedeelte isin 1Ó99herdijkt.Deze poldervertoont een duidelijke afhelling naar dekust,waardoor tegendebinnendijkde hoogstegrondenop 1.60 -2.00m +ïT.A.P.entegendekust op0.80 -1,20ta
+N.A.P.gelogenzijn.
Deplaatgronden liggenhierdoor opeenhoogniveaunet als
gevolg enigeverdroging.Overigens lifthet phreatischvlak alsgevolg vankwelvrijhoog.
72.0ud-Bresken3poldcr netde Parasis-ende Schallegallepolder
DeOud-Breskenspoldorisherdijkt in 1610nain1583tezij» ,
overstroomd.Hoogstwaarschijnlijkzijn
de Parasis-ehdeSchallegallepoldergelijktijdig herdijkt.In 1510ishetBreskenszand door
Philipsvan Cleefvoor bedijking uitgegeven aand6Abdijvan fit.Pietei»;
enhaarvennoten.ïletzouin1518reedsbedijkt zijngeweest.Sinds
t
I662moestvrôdôromeenfelle strijdgevoerd v/ordenomhet bGhoud van
deJong-enOud-Breskenspolder.Door het leggen -vaninlagenwasmen,
steedsinhetdefensief,waardoor herhaalde :.-.alenlandverlorenging.
OokinI8OOhad men,nadat devoorliggende Wulpenpolder ingestroomd "I
wasde hulpvande achterliggende poldersnodig.DeOud-Breskenspolder.*
vertoont overwegsnd eenafhelling naardekust» netvoordedijkvan
deJong--Breskenspoldernog ietshogere gedeelten.Ketgeheel ligt
tuss&n0.80 -1.60ra+N.A.P.
Van hetveelgenoemde Breskenszand isvrijwelniets tevinden.
Vrijweldegehelepolder i3uit schorgrond opgebouwd metdiepekleien/
ofzavelprofielen. Alleen inde binnenbochtvandekreekzijnenige
zandplaatjesontwikkold.Mogelijk is de dijkreeds zover terugge- .*•
trokken,dat het eigenlijke Breskenszand thansgeheelbuitendijks ligt.
iïade vele overstromingen isindeprofielopbouwvrijwel
nietsmerkbaar.De landbouwkundige waarde isgrotendeels zeergoed.
Alleenhetvoormaliga Fortïfcderik-Htndrikisslechtsgeschiktvoor
akkerbouw alsgevolgvanvergraving enonegale ligging.Doordevele
bombardementen inde laatste oorlog isookhetgebied rond het Fort
|
sterkbeecha-'.igd.Thans isditgebied weergeëgaliseerd,maar debodeokundige toestand iszoerheterogeen,ennogniet aaneenoptimale
,
productie toe.
73.Jcng-Breskenspolder
Deac polder isbedi3kt tussen 1543en 1555» overstroomd in1583> herdijkt in I6l0, laterweer overstroomd in 1682en172Q» Ds
ligging isrelatief laag enbedraagt 0.80 - 1.20 n +ll.A.P.uitgezoa-;
derd de oude schans,welke met eenonegale ligging overwegend hoger ,
liet.
Devele overstromingen zijninhet profielniet zichtbaar.
De noordrand isovervegend ongelijkmatigvan samenstelling enzeer
zandig.Hetpoldertjo ligt overwegend ietsonegaalvanwege devel©
vergravingenenafkleiïng voor de bouwvan dijkenendergelijke.
74.Oude-QroedschePolder enTuinpolder
Voor het omstreeks 1000naChr.omkadeOudelandvandeOude
IJevenepolder,welkernoordgrensdevrijwel verdwenenIJevene-of
Barendijkvormde,ontwikkelde zichreedsvroeg eennieuweschor.Ket
oudevoorland vankreekrug-enpo&lgrond meteenveenondergrond blijkt al
vroeg;voorhet jaar1000» voor eengroot gadeelte tezijn afgebroken
doorde agressieverwordendeW-sterscheldo.
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De nieuwe aanwasblijkt uit eenoorkonde van 1133-, waarin
DirkvandenElzasverklaart,datWillem,zoonvanLamberthusvan
Rodenburgh (thans Aardenburg)5 de tiendenvan zekerennieuwengrond
genaamd Groede,die aanden oudengrond'aangegroeid eninden omvang
derparochie Oostburg begrepenis,door listvanhemheeft trachten
toverkrijgen".
Tenoostenvando tegenwoordige gemeente Groodewerd uit
de nieuwgevormde schordeBaarzandepolder bedijkt.Deze polder komt
in1166voor onderde naamBurdisandam,enin 1212 alsBerdinzar.t.In
1388werd deze polder samenmeteengebied tenwestenvanGroede
alsOude-Groedsche Polder vermeld.
Devoormalige noordgrensvandeze polder isterug tevinden
indegeslechte dijk,evennoordelijkvande tegenwoordige poldergrens.
Nadatditgebied omstreeks 1583door oorlogshandelingenmet vrijwel
hetgehele nog overgeblevenwestelijkZeeuws-Vlaandoren aande zee
v/asprijsgegeven,stond bijakte van1septemberde AbtvanS-t.Pieters
aanMr.JacobCats eengrootgedeelte vanhet overstroomde land ter
bodijking af.DeOude GroedschePolder ishiernadoor Catsomstreeks
1Ó13bedijkt, tezamen enwaarschijnlijkbinnené"é*udijkmetde
Niéuwe Groedsche ofOude IJevene-,Isen-,Zoute-, 'sGraven-, Cleijhens-,'Kleine-,Proost-,Gerard -de -Moors-enBlokspolder.
De hoogteligging vandeOude Groedsche Polder ende Tuinpolder,
gelegentussendeBaren-ofIJevene dijkendeOude dijkinhet
noorden,vertoontgroteverschillen.Hüj^gebied_j^n_noprden_YiaJljie
spoorlijn ligthoogjn.1. 1.60 -2.00m +N.À.P.metplekjes boven
2.00m.Deze natuurlijke hogerugwasdusbijuitstekgeschikt voor
de temakenwaterkering.Ophet hoogste gedeelte vinienwe dezedan
ookterug.Het complexplaatgronden tenzuidenvande spoorlijn ligt
ookvrijhoog,n.1.1.20 - 1.60 m +N.A.P.evenalsde lichte zavelgrond langsde kreekbijTuinpolder.
Het schorgrondcomplextussendeZuidwesthoekpolder endeBaarzandachakroek ligt laag,0.40 -0.80 m +N.A.P.,meteenafholling van
deplaat naar dekreek.Het schorgrondcomplex ien zuidwestenvan
Groede enhetgebied tussendeBaarzand kreek endeOude IJevenedijk
ligtgrotendeels op0.80 - 1.20 m +N.A.P.mut enkelegedeeltenop
1.20 - 1.60 m t-N.A.P.
Geziendegeologische opbouwheeft devorming vanditgebied
in3perioden plaatsgevondenï
1.vorming vanhetoudeland,waarvanderesten zijn terug te vinden
langsde z.rand vandeze polder.
2.Aantasting vanditgebied,waardoor de oudere afzetting vrijwel
geheel isverdwenen endoor aan-enopwasreed3inde 12e eeuw
Nieuwlandbodijkingenzijnuitgevoerd.
3.Overstroming enkreekvorming ca.1583vanuit hetZwarte Gat en
het GatvanNieuwerhaven met afzetting vaneennieuwkleidek,voornamelijk inde lagergelegengebieden.
Bijde laatste overstromingen zalhet hoog gelegen zandplatencomplexlangsde oudedijkvrijwelgeenverandering hebbenondergaan,
maargefungeerd hebben alswaterscheiding tussenhet zuidelijke en
noordelijke overstroomde land.De lageregedeeltendaarentegen hebben
eennieuwdekvansoms 1m ofmeermeegekregen.Vooralde laag g6legen
oudlandafzettingen (poalgronden)zijnhierbijmet eendikke laag jong
sliboverdekt.
Het complexschorgrond bijdeBEarzandsche kreek.aangegeven
metKgaat op ca.80à 100cmover ineen 10-20$zwaarder,kalkrijk
sediment; plaatselijkishierinnogvaag eenoudvegetatievlakwaarneembaar.Aangenomenkanv/orden,dat deze afzetting behoort totde
oudsteNieuwlandvorming tegen deIJevenewatering.Overigens isover
grote oppervlaktenhet oude cultuurvlakniet meer aanwezig,waarschijn-
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De landbouwkundigewaarde vande hoog gelegenplaatgrondenia
zeermatig tot slecht.Vooralde zeer lichtzaveligetypen zijnschraal,
grofkorrelig endroog.De schorgronden ten zuidenhiervan zijnalle
goede cultuurgronden,evenals de overslibde poelgronden.Daarhet
jonge nieuwlanddek ca.70-100cmdik is,laatdedoorlatendheid
enstructuur weinig tewensen over.Deweinig ofniet overslibde
kreekrug-enkleiplaatgronden zijnongunstiger,daarhier spoedig
structuurvervaloptreedt.
75« Ison-,Oude-,Zoute-,Proost-, 'sGraven-;Cleijhems-,Kleine-,Gerard -deMoora-onBlokspolder
Ditgebied,gelegen binnende invloedsfeorvandeZwarte
Gatsokreek,welkevolgens Gottschalk (1955)reeds bijdegrote overstromingen van 1375-I404inaanleg isgevormd,isookmetdeoorlogsinundatie in 1583- '84tenondergegaan.Deherdijking istegelijkmetde Oude GroodschePolder in I6l3door Catsuitgevoerd.
DeIsenpolderwordt vermeld in1327,deOudepolder in1388,
dfeoverige polders in 1350,uitgezonderd deBlokspolder,waarvangeen
jaartalbekend is.Sen algehele reconstructie vandevoormalige toestand i3niet mogelijk.Wel isopvele plaatsendoor denog aanwezige
oudedijken ofrestantendaarvan bijbenadering devroegere ligging te
bepalen«.Bijdesbedijking vanl6l3 zalwel zoveelmogelijkgetracht.
zijnde toen noggeheel ofgedeeltelijkaanwezige dijken,die debuitenrandvanditgebied omzoomden,teherstellen.
Hetgrootste gedeelte vanditgebied ligtrelatief laag,n.1.
O.8O-1.20 m +il.A.P.enomvathetgrootste gedeeltevande schorgronden..De plaatgronden tenn.vandoOudedijk bijGroode liggen
zeer hoog, 1.60 tot > 2m. + N.A.P.Inwestelijke richting verdwijnende plaatgrondengedeeltelijk enisde ligging 1.20 -1.60m
+N.A.P.totinde zuidelijke puntvande 'sGravenpolder.Hier liggen
plaat-enschorgrondenvri-jwelophetzelfde niveau.D6dikke,lichte
overslaggronden langsdeZv/arte GatseIreek liggeninhetgebied van
0.80 - 1.20 n +N.A.P.ca.40cmhoger. DeZwarte Gatse kreekwordt
geflankeerd door lagergelegengeleidelijk oplopende stroken zonder
duidelijkeoGverwalvorm,De invloed vando overstroming vanuit de
Zwarte Gatsekreek,welkewaarschijnlijkheeft plaatsgevonden ineen
voormalig binnengedijktkreekrelict,heeft zichovervrijwelditgehelegebied uitgestrekt uitgezonderd de hoogst gelegengronden in
het zuidoosten hiervan.IndeKleine-enGerard -de-Moorspolder is
de invloedhet sterkstgeweest.Hier vindenwe langsdekreekdikke
pakkettenvrijwel zuiver zand,rustend opde zware ondergrond vande
oorspronkelijke polder.Langsdew.zijdevandekreek isde afzetting
zelfsmeerdan 120cmdik, zodatde oudere afzettingniet isaangeboord.Waarschijnlijkzijnbijde cathastrofo de betreffende polders
eersttoteen bepaald niveaugeërodeerd.Verder vanhetdoorbraakgebiedwordt de toestand minder ongunstig envindenwe opde oudereondergrond eenopeenvolging vanindikte afnemenden inzwaartetoenemend
sediment.Tenslotte isdezwaartevande ,;on;ç3teafzetting vrijwel
gelijk ofsomsgroter dande oudere afzetting,zodat hierde afzet- •
tingenniet meer apart zijnonderscheidon.T7elisopeenbepaald niveau
vaaknogeenwatgrauwe-ofvuilgrijze zonevande oude bouwvoórwaarneembaar.Landbouwkundig zijnde overslaggronden slecht alshet pakket dik,zandig endiep onjbwaterd is.Naarmate de overslag dunner
wordtenzwaarder isverdwijnen de ongunstige factoren enkunnendeze
grondenvrijwelgelijkgesteld wordenmetde schorgronden,In bepaalde
gevallen blijkt zelfs,dat zaveligmateriaal opeenkleiondergrond
betere productieve eigenschappen heeftdanopenkel klei.

- 19 De zwaardere ondergrond ishier n.1.kalkrijk engoeddoorlatend,waar-«
doorinéénprofieldegoede eigenschappenvande lichte (ruller,
vroeger,minder scheurvorming)endo zware gronden (groter vocht-en
adsorptie capaciteit)samengaan.Deplaatgronden langsde oude
dijktennoordenvanGroede hebben eenlage grondwaterstand en,verdrogenvrijsterk.
De Isenpolderwijkt minofmeeraf.Waarschijnlijkisde
inundatieafzetting hiergeringgeweest.Het uitgekleide gedeelte ligt
laag,maarwordtdoor eenonderbemaling geschikt gehoudenvoor akkerbouw.Bijhet uitdelvenvandeklei,voor steenbakkerij,isde bovengrond teruggezet.
76.Baanstpolder
Deze in 1448door GuydeBaenst bedijkte polder,isin1Ç90
geïnundeerd engedeeltelijk herdijkt opoctrooi van26-5-1611.
De ligging isrelatiefhoog onbedraagt 1.20-2.COm+
N.A.P.Het complexplaatgronden ligthethoogst.Daarhetklei en/of
zaveldekhiervan ca.60a70cmdik is,komt innormale zomersweinig
verdroging voor,Inde schorgrondenkomt plaatselijk op ca.70cm
diepte eendunzandlaagjevoor,waaronder eenvegetatievlak.V/aarachijnlijczaldithet begroeiïngsmiddelvlakzijnvan v5óreeninundatie,waarna bijdedoorbraakeendun zandlaagjeisafgezet.
77» Lampsinspolder
Dit poldertje isomstreeks 1530bedijkt onder donaamvan
Grammeespolder.Dehoogteligging bedraagt 1.60 -2.OUm +N.A.P.Geziendegunstige pifofielopbouw,isde lagegrondwaterstand nietnadelig.
78.Adornispolder
Deze in 1536bedijkte polder isgenoend naarde bedijker
JanAdorni3.In 1570isdaze polder overstroomd eninI6l5herdijkt.
Het gehele zandplatencomplexvandozo endeomlig^ade polders
kangezienwoeden als éénsysteemmetdeplaatgrondeninde Groedsch©
polder.Degrondwaterspiegel ligthier,waarschijnlijkalsgevolgvan
kwel,'voor de plaatgronden niet ongunstig,waardoor uitgezonderd bij
de ondiepe grofzandige typenweinigdroogteschadevoorkomt.Rond het
dichtgemaakte v/ielkomt enig lichtoverslagmateriaalvoor.Alleen
hethooggelegen zeer licht zavelige type isaanverdroging onderhevig.
De laagenonegaalgelegen,uitgekleide percelen lijdenaanverzilting»
De polderistamelijkvlaken ligt tussen 1.20 -1,60ra+
N.A.P.
79» Ingedijkte Zwarte Polder
Deze isherdijkt indemondingvanhetZwarte Gat inhet jaar
I822.Reedsin3422\<*adaaterplaatsovandehuidige polderbedijkingenuitgevoerd met steunuitde stadskasvanBrugge,omdatmenbevreesdwas,
datdoor ui'tbreidingvanhetZwarte Gathet Zwinzouverlanden.Volgensoctrooi van 18-8-.1623had weer indijking plaats,waarnagrote
schade isontstaandoordevloedenvan 1682,1720en1802.Inhet profielzijnnog verontreinigingenvande oude bewoning zichtbaar.De
landbouwkundige waarde isgoed.De ligging bedraagt 1.20 -1,60m +
N.A.P.
80.Zwarte Polder
Devoorgeschiedenis isgelijk aandievan
voornoemde polder.
Ditdeel isin I803herdijkt.Dehoogte bedraagt 1.20 -1.60 m +N.A.P.
De ligging iswat onegaal endeprofielopbouw onregelmatig.
81.Nieuwenhovepolder
De bedijking heeft in 1554plaatsgevondendoor Jeronimus
onJacob Adornis.Uitgezonderd eenstrookdoorde z.w. helft,op
eenhoogte van0.80- 1.20m +N.A.P,ligtdeze polder op 1.20 - 1.60m
+N.A.P.
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Hetgrootste gedeelte bestaat uit zeer lichte plaatgrond van inferieurekwaliteit.Alsgevolg van zoutekweltreedt inde lageregedeeltenverzilting op.Dehogere gedeeltenendedieper ontwaterde profielen langshet uitwateringskanaalverdrogen.
82. Grcote Sint-Annapolder
"
Deze in 1602bedi.jktepolder isinl682overstroomd'enin
I69Oherdijkt,Metdeze bedijking isde laatste verbinding vanhet
ZwinmethetZwarte Gatweggenomen.Hetgrootste gedeelte vandeze
polder ligt tussen 1.20 -1.60 m +N.A.P.met eenietshogergedeelte
terhoogte vandeOudePoldereneen lagergelegengedeelte langsdedijk
vandeLijsbettepolder.Morphologisch sluithetnoordelijkdeel aan
bijhetzandplatensysteem vanNieuwvliet enGroede,Overigens vinden
wehiervruchtbare zwarekleigronden,welke de afzettingenrondNieuwvlietkenmerken.Vaninundatie gevolgenisindeze polder nietsmerkbaar.
83.Mettenijepolder
Deze is bedijkt in I542enoverstroomd in1583.*DeherdijMng
isuitgevoerd in1607
De hoogteligging bedraagt 1.20- 1.60m +N.A.P..Hetnoordelijkdeel sluit aanbijhet bovengenoemde platensysteem enisvrij
sterkverdrogend.Hetzuidelijk.gedeelte bestaat uitgoede,zware
schorgronden.
84« St.Janspolder
De bedijking heeft omstreeks 1527plaatsgevondendoor Jan
Adornis.Deze polder ligt langsdeBrink (kreekbedding)het laagst,
n.1.O.4O-0.80 m +N.A.P..Dekleigronden zijnhet lichtst langs
dekreekengaan op40à 50cmdiepte overin lichte zavel.Naarde
dijkenwordt de afzettinggeleidelijkdikker en zwaarder,Profielen
van 50à 6(y->afslibbaarmet eendikte van 1meter zijnhiergeen uitzondering.
Deprofielenzijnvluggrijs ennog ietsgebleekt alsgevolg
vanvroegere slechtewaterstaatkundige toestand.Thansisdeontwateringgunstig.Deproductiviteit isgoed,maar bewerking envruchtwisseling gevenvaakmoeilijkheden.
85« Antwerperpolder
De bedijking heeft plaatsgevonden in 1417»Naeen inundatie
in1477isde polder in1506herdijkt.Deze polderisalseenzeer
zware aanwas ontstaaninhetvoormalige ZwarteGat.
De hoogteverschillen zijngroots inde noordoostelijke punt
ligtdeze polder slechts 0.00 -O.4O m +N.A.P.,vanhieruit oplopend
tot 1.20 -I.60m +N.A.P.bij2'oudzande.Dekleigrondenz\jninhet laagste deelhet zwaarst (ca.60?oafslibbaar)enhetdikst (ca.70à 1?0cm)
met eenondergrond vaijzavel.
Het lage deelispasinde laatste decenniabehoorlijk ontwaterd.De profielen zijnnogvrijsterkgrijsgebleekt.Deproductiviteitvandeze polder isgoed,maardebewerkbaarheidismoeilijk.
86. Gar3-en Grubekepolder
Deze polder isin 1502alsaanwas bedijkt.De ligging i3vrij
hoog,n.1. 1.20 -1.60 m +N.A.P.Hetpoldertje isgeheelzwaar en
heeft geenvermeldingswaardige verschillen.Hetkleidekis ca.0.80 m
dik.
87« _St.Jorispolder (Zuidzande)
De bedijking dateerdvan 1534» Dehoogteligging bedraagt
1,40- 2.00 m +N.A.P.- Overwegend ligthet laagste deeldoor het
midden van de polder langshet kreekje.Vanhieruit loopthet maaiveld op naar de oostelijke dijk tot0.80-«-1.20m +N.A.P.ennaar
de andere zijde tot1.60- 2,00m +N.A.P.
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Vrijweldegehele polder bestaat uitzwarekleigrond van
'70à 100cmdikte rustend op lichte ofzware zavelgrond. Alleende
hoog gelegenuitersteNoordpunt isietslichter.
88.Lijsbettepolder
De bedijking isin1556uitgevoerd door deGebr.Pieter-en
ClaesdeMeuiienaere.Dehoogteligging bedraagt 0.80 -1.20 m+N.A.P.
met eenstrook inhetnoordoosten langsdedijkvan0.00 -0,40 m+
N.A.P..Dit iswaarschijnlijkeenuitgeklemd gedeelte,dat tenatis
om alsbouwland tewordengebruikt.Overigens bestaatdeze polder
uitdekarakteristieke zwarekleigrondenvanhetZwarteGat.
89* Eikenpolder en Christoffelpolder
De Eikenpolder isin1547bedijkt envormt thanseengeheel
metde in 1537 bedijkte Christoffelpolder.Bodemkundig sluitendeze
poldersvolledig opelkaaraan.
Ookde hoogteligging vertoont nergensenige onderbreking,
zodatnietisnategaanhoe de oorspronkelijke situatie isgeweest.
De hoogteligging bedraagt grotendeels 0.40 -0.80 m +N.A.P.
met eenhogere strookvan0.80 -1.20 m+N.A.P. langsde z.o.,n.w.
enn.o.dijk.Uitde zwaarte-verhoudingenvalt afte leiden,datde
invloed vanhetZwin sterker isgeweest bijde aanslibbing dandeinvloed vanhetZwarte Gat.Degehele polder beitaatuitgoede,meer of
minder zware schorgrond.
90. GrooteLoodijkpolder
De bedijking heeft plaatsgevonden in 1556«De hoogteligging
bedraagt 0.40 -1.20 +N.A.P.,het laagste deelkomtinden.o.helft
voor.
Deze polder bestaat vrijwelgeheel,uit de karakteristieke
zwarekleivanditgebied.
91.Kleine Lodijkpolder
Ditpoldertje isin 1767herdijkt,naverschillende malen
tehebbengedreven n.1.omstreeks 1634» 1652-53en1767« ïnhet profielisvande inundaties vrijwelnietszichtfaaar.Hetgehele poldertje bestaat uit zware tot zeer zwaredikke kleiprofielen meteen
hoogteligging van 1.20 - 1.60 m +N.A.P.

9 2 . Kapellepolder
Bedijkt in1422engenoemd naar"minenheerevander Capelle"
Deze polder vertoont dehoogste opslibbing tegende oudste dijk.De
ligging bedraagt 0.40 -0.80 m +N.A.P.tegendeLodijk en 0.80 - 1.60
m +N.A.P.tegendeSluische dijk.Depolder isoverwegend ergzwaar,
envraagt eenintensieve ontwatering.
93.Vierhonderd-Beooston-Terhofstedepolder
Deze polder isbedijkt in 1403enwaarschijnlijkreeds eerder
bedijktgeweest.Dohoek,die met eenbijzondere signatuur opde
bodemkaart is aangegeven, ligthoog envertoont sporenvanbewoning
uitde 13een 14eeejjw.Waarschijnlijk isde eerste bewoning van
Terhofstede opdithogegedeelte geconcentreerd geweest.
Dehoogte bedraagt grotendeels 0.80 -1.20 m +H.A.P.metplaatselijk iotshogere ligging van 1.20 - 1.60 m +N.A.P.langsde
noordzijde,en eenlagere ligging vanO.4O-0.80 m +N.A.P.inhet
z.o.Het hogegedeelte ligt op 1.60 -2.00m +N.A.P.
Grotendeels bestaat deze poldornog uitdebijdemeerwestelijke polders aansluitgnde,zwarekleigrond. Inhet z.w. wordtde
ondergrond zandiger ende bovengrond lichter.Verdrogingkomt achter
nog weinigvoor.
De n.w.-hoek,de zg.Schelphoek,heeft eenzeer afwijkende
profielopbouw.Waarschijnlijkheeft hier enige strandwalvorming plaatö
gehad.
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De ondiepe plaatgrondtypen liggenalsruggenmotdaar tussen
de lagergelegendiepe plaatgronden.Deprofielenvertonenoensterk
gelaagde opbouwvanzeer schelprijkzand 6ngrint afwisselend door
kleilagen.Gemakshalve zijndeze grondeneender getypeerd alsdèonderbroken schorgronden meteen toevoeging voor degrote hoeveelheid
schelpenvangedeeltelijk tertiaireoorsprong,welke hierinvoorkomen.
Aangenomenkanworden,datwehier tedoenhebbenmetomgewerkt en
opgewoeld materiaalvantertiaire oorsprong,dat tezamen.metrecent
materiaaltot afzetting isgekomen.
De ondiepe plaatgrondtypen hebbeneenzeergeringe landbouwkundigewaarde,daardegewassen alsgevolg vande sterkstorende invloed vande zand-ensehelplagen geenenkele zomervoldoende tot
ontwikkelingkomen.
94. GrooteBladelingspolder
Deze in 1443beèijkte enin 1682overstroomde polder isgenoemd naar hetgeslacht Bladelin.
Dehoogteligging bedraagt inhet oostelijkdeel0.40 -0.80;m
+N.A.P.6ïiinhetwestelijkdeel0.80 -1.20 m+N.A.P.De lichter©
bovengrond inhet zuidoostenvandepolder maaktde indrukvaneen
doorbraak afkomstig tezijn.Devoorliggende polderszijnechtereerder
bedijktdande overstroming v/ordtvermeld,zodat hetophistorische
grondenniet bewezenkanworden.
Het oostelijkdeel vandepolder isoverigens zwaar,ca.5060ùfoafslibbaar,enmede door denogvrijnatte ligging zeer moeilijk
bewerkbaar.Eendieperegrondwaterstand voordezegronden isgewenst«
De zandplaatjes inhet zuidenhebbendaarentegen reedsvochttekort.
Ditkomt sterker totuiting opde zwaardere danopdelichteretypen.
95» Olieslagerspolder
Deze in1803bedijktepolder isin I8O8overstroomd.Detopografie isenigszins onregelmatig.H6tn.w,deelmethetgrootstegedeelte vande voorkomende plaatgronden ligtop 1.60 -2.00m +N.A.P.
De overige schorgronden liggengrotendeels op 1.20 -1.60 m +N.A.P.
met inde z.w. hoeknog eeniets lagere ligging vande schor-enonderbrokenschorgronden.
De profielopbouwisopkorte afstand sterkwisselend waardoor
goede zware schorgronden ensterkverdrogende plaatgrondendirect naast
elkaarvoorkomen.Vooralde plaatgrondenmet een bovengrond van zware of
lichteklei zijn zeerdroogtegevoelig.Degrondwaterstand is,alsgevolgvande hoge ligging endedi^pewaterstand inhet nabijgelegen
uitwateringskanaal,zeer laag.Hierdoor isinde zomerde ondergrond der
zandprofielen,welkemeestal eenminofmeergelaagde opbouwvertonen,
zeerdroog.De indeze polder aangegevenkunstmatige verhoging ishoogstwaarschijnlijkeenoverblijfselvaneenschapenstelle.
96.Kasteelpolder
Het octrooi voor bedijking isin1624verleend aanJacque3van
Loo teSluis.Hiernaisdeze polder in 1653sn 1682overstroomd.
Dehoogteligging bedraagt 1.20 -1.60ra+N.A.P.metplaatselijkeeniets lagere ligging tegende n.o.dijk.Aansluitend opde
vormingvanhet zandigeZwinsysteem komt hier inde ondergrond plaatselijkvrijgrofzandvoor.Overwegend ligthet echter zodiepdat
de productiviteit vande grondenniet nadelig beinvloed wordt.Voor
een te lagewaterstand dient echtergewaakt teworden.Vande botengenoemde overstromingen isniets intostprofielzichtbaar.
97- Kleine Bladelingapolder
Deze polder zouvolgensvanEmpelenPieters (1935)demelfde
zijn, alsde indeomloper vandeWetering Cadzandvermelde Sebastiaan-Christiaanspolder,welke in 1540i s bedijkt.
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De polder ligtgrotendeels tussen0.80 -1.20 m +N.A.?.met
een'gedeelte inhet oostenvan 1.20 -1.60 m +N.A.P.
Overwegend bestaatdeze polderuit zwarekleinet opca.
50cmdiepte eenietshumeuze vuilgrijze zone.Aangenomenkanworden
datdit een bijeenoverstroming bedolven cultuuroppervlakis.
98.Bewesten Terhofstedepolder
Deze polderwordt vermeld in1423.Het reedsin1303vermelde TerHofstede ligtop!eenverhoogd gedeelte aanden.zijdevan
deze polder.De hoogteligging bedraagt vrijweloveral 1.20 - 1.60ra
+H.A.P.
Evenals devoornoemde polder bestaat ookdeze polder vrijwel
geheel uit eennaar beneden lichterwordende kleigrond met eenoud
cultuuroppervlak openigszinswisselende,diepte inhetprofiel,
Inde diepere ondergrond komt inh^tnoordenvan'de polder
nog enigverspoeld tertiair materiaalvoor.
99» Hetranchementpolder
Deze polder omvat hetgebied vandegemeente Retranchement
enhethiervan ten z.o.gelegengedeelte totdeZand-enPompdijk.Een
Jbedljkingsjaartalisniet bekend.
Retranchement isontstaan alsverdedigingslinie,welke Prins
Maurits in l600alshet z.g. "Retranchement van Cadsandria1'lietaafaleggon.Hetgevolg isgeweest,datterHofstede invervalraakte.
De ligging bedraagt inhetnoorden 1.20 -1.60 m+N.A.P.en
inhet s.o.0.80 -1.20 m +H.A.P.
Hetnoordelijk complexplaatgronden iszeergrofendroog en
daardoorvrijwel ongeschikt voor akker-ofweidebouw.Uitzanding tot
opeengunstig niveaukanhierverbetering brengen.Het overigegedeelte bestaat uit vrijgoede totgoede cultuurgrond.
100.Zandpolder
Vandit tenn.o.vande omwallingengelegen,slechts enkele
hagrote poldertje wordt geenbedijkingsjaartalvermeld.
De ligging ishoog, 1.60 -2.00m+i-I.A.P^ende opbouwzandig.Onder eendunne slibhoudende bovengrond gaat hetprofiel sneloverin
eengrofzandige laagwaaronder weorklei ofzavel.De polder isoverwegend sterkdroogtegevoalig.Diepploegen zouverbetering kunnen
brengen.
101.Versehe polder
Ookhiervan ishet jaarvan bedijking niet bekend.Dehoogteligging bedraagt grotendeels 0.80 -1.20 m +N.A.P.oplopend tot ca.
2m +N.A.P.naarhetwesten.
Overwegend eenenigszins droogtegevoelige,grofzandig aanvoelende zavelgrond vanmatigekwaliteit.
102.Willem-Leopoldpolder
Deze polder is bedijkt in 1873?waarinvooreendeel zijn
opgenomengrondenvande in 1682overstroomde Zandpolder.
De ligging ishoog;beoostenhet uitwateringskanaalgroten*deelsboven2.00m +K.A.P. enbewestenhet kanaal 1.20 -2.00m+
N.A.P.'
Do opbouwiszeergrillig;de bodemkaartgeeft slechts een
globaaloverzicht vande zeer sterkwisselende samenstelling weer.
Hetgedeelte beoostenhet uitwateringskanaal kangezienwordenals
eenmetweinig,maar zwaar materiaal overslibd platensysteem.De
hoogstekoppen (zeer lichte zavels)zijnhierbijvrijwelniet overdekt,de lagere gedeelten zijn tot ca.50cmopgeslibd metklei.Bij
dunne afdekking zijnalsgevolg vandoorploegen bovengronden van
grofzandigezavelontstaan.
De lichtekleigronden langsdekreken zijnthans nog iets
lagergelegen opvullingenvanhet inhetzandplatencomplexuitgeschuurdekrekensysteem,waarvande overgebleven bedding vaak diep
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ingesneden tussendehogere gronden ligt.Voornamelijk inhetoostelijkodeel,vindenweinde ondergrond op80à110cmdiepte een
sliblaagmet ca.20-40$afslibbaar (onderbroken schorgronden)*•Sij
de ondiepe grofzandige onderbroken schorgronden isdekleilaag onder
hot zand iets slap,natenvettig met eenenigszins gereduceerde
kleur,terwijlhetbovenliggende zand zeerdroog is.Bijdunnere of
minder grove zandlagen isde sliblaagdroog engeoxyaeerd.Hieruit
valt afte leiden,dat dedikkegrofzandige lagenniet,end6dunnere
enminder grofzandige lagenweldoorde plantendoorworteld worden.
Do algemene indrukvandozepolder is?Overwegend slecht endroog,met
de bestegronden inenlangsdekreekbeddingen.Scherpe overgang van
kleinaarvaak zeergrofzand,met plaatselijk eenkleilaag onder
het zand,welke vaakbuiten het bereikvandeplantenwortels ligt.
Grondwaterstand diep.Ligging onegaal alsgevolgvandevele,slechts
gedeeltelijk opdekaart aangegevenkreekbeddingen.Grotendeels als
weiland ingebruik,ofingebruikgeweest,alsgevolg van slechte
ontsluiting,verkaveling enprofielopbouw.
De polder zougebaat zijnmet eenbetere kavelindeling en
ontsluiting,terwijlverschillende complexendoor diepploegen of
ontzanding verbeterd kunnenworden.
De restantenvanoude dijkenzijnwaarschijnlijkoverblijfselsvandedijkvandevoormalige Zandpolder'.Hetgedeelte bewesten
het uitwateringskanaal heeft eveneenseenzeer ongunstige samenstelling.Vooralde lichtzaveligo plaatgronden inhetnoordelijkdeelzipi
zeergrofzandig endroog.Ookde overige plaatgronden zijnalsgevolg
vandediepe ontwatering weinig droogteresistent.
Alsgevolg van zoutekwel,isdekreekbedding opgeringe
diepte gereduceerd enzilt,waardoor slechtsdehalophytenzichkunnenhandhaven.
103.Zwinpolder
Deze in I864bedijkte polder vertoont eenafhelling naarhet
uitwateringskanaal,dat eender laatste Zwingeulen isgeweest.Het
complexbeoostenhetkanaal ligtgrotendeels tussen 1.20 - 1.60r.i +
N.A.P.enbewestenhetkanaaltussen 1.60 -2.00 m+H.A.P.
Door hoge ligging enzeerdiepewaterstand zijnalle plaatgronden aan verdroging onderhevig.
104.Kleine Paspolder
Deze in 1795bedijkte polder isin1808overstroomd enherdijkt.Het plaatgrondencomplexlangsde n.o. zijdevande polder ligt
op 1.60 -2.00 n+N . A . A \ Het overigegedeelte grotendeels op 1.20 1.60m+N.A.P- Bijdeplaat-en onderbroken schorgrondenkomen als
gevolg vandroogte ernstige oogstdepressies voor.De overige gronden
zijngoed productief.
105.Gouverneurpolder
Deze in 1716"bedijkte polder ligtgrotendeels tussen 1.20 1.60 m +N.A.P.Vrijwel de gehele polder bestaat uitkleimet inde ,
bovengrond eenafslibbaar van 50- 6ö/o. Na eenvrijdik,soms zeer
dikkleidek van een meter ofmeer,gaandeprofielenover in
zavel.De productiviteit is zeergoed.
106.ITaneschijnpolder
Deze zeer oudeNieuwlandpolderwordt verneld in1282.Dit
zalweléénvandeeerste bedijkinge<.'zijngeweest rond het inde
12e eeuwontstane 3t.AnnaTerMuiden (JanssenenvanDale,1856I863).Ondanks deouderdom isde ligging hoog n.1. 1.20 -1.60 m+
N.A.P.De bodem vande polder endie tenwesten hiervangelegen oudere
polders isvanveel lichtere samenstelling dande latere aanwassenaan
de oostzijde.Overigens isdit poldertje goed productief.

-85107. Brixuspolder
Geziende ligging,moetdeze polder ouder zijndande voor- • *
gaande polder,alhoeweldeze pasin 1417wordtvermeld.Ookhet in
deze polder inde 12eeeuwontstane St.AnnaTerMuidenbewijstdit".
Volgens Janssen envanDale (i.e.)v/ashet eeneiland,dat tothet
Oostkerker Ambacht behoorde en laterdoor bedijking daaraanvastge-.
hechtis.
De ligging ishoog, 1.20 -1.60ra+N.A.P.Grotendeels bestaat;'
dit poldertjeuit zavelige schorgrondvangoedekwaliteit.
,108.Zoute-Pannepolder
Het jaarvanbedijkingwordt nietvermeld,naar zalwaar- \ ,
:
schijnlijk inhetzelfde tijdvak liggen alsvorenganoaniapolders.'
*
De polder li^t tussen0.40 -1.60 m +N.A.P.met het laagste.
gedeelte tegendeBelgische grens.Mogelijk isdit lagedeeleertijds,«(lj
afgekleid voor verhoging van St.AnnaTerMuidenoft,b.v,eensteenbakkè-rij.Daar de liggingvrijegaalis,konhiervangeenduidelijkbeeld
wordenverkregen.De ontwateringstoestand vanhet lagedeel, isnog
slecht,waardoor dit uitsluitend alsweiland wordtgebruikt.
109.BrugschePolder
Deze polderwordt vermeld in1422.Geziendekleirijke ontwikkeling vanhet bovenstegedeelte vanhet profiel,sluit deze poldey>
bodemkundig aanbijde Gouverneurpolder enzaldusvaneen jongerba-';7««
dijkings-ofherdijkingsjaar zijndandevoorgaande (106,107en108)w"':.
De hoogteligging bedraagt 1.20 - ^.00m +N.A.P.methethoogstegedeélte langsde geslachtedijk inhet zuidoosten.
'
110.Robbemoreelpolder
Deze polderwordt reedsin 1375vermeld meteenoverstroming•<'\*
in I8O8.De hoogte bedraagt 1.20 - 1.60 m+N.A.P.Ookdezepolder '",;--V
bestaatvoor eengroot gedeelte uit zwareklei met enige lichteplaatgrondeninhet zuidoosten.Met uitzondering van laatstgenoemde grond«»'ishijeengoede productieve polder.
111.Kraayenspolder
Eenbedijkings,-jaartalisniet bekend.De ligging is laag,, y
grotendeels tussen0,40-0.80 m+N.A.P.Dit is eenvoorde ste#mbakkerijafgetiggelde polder met alsgevolg eenminofmeer onegale'^
natte ligging.De enige gebruiksmogelijkheid isdaardoorgrasland.'
Daarde zwareklei metuitzondering vaneenkleingedeelte afgegraven
is, bestaat thanshetgrootste gedeelte vanhet oppervlak uitde
lichtere ondergrond .Belangrijke verbetering ismogelijkdoorenige
egalisatie enonderbemaling.
112. SluischeHav.enpolder
De polder isbedijkt in l86l.Dehoogteliggingvandezuidelijkehelft bedraagt 0.80 - 1,20 m +N.A.P.envanhet n.o.deel1.201.60m+N.A.P.Hetgehele poldertje bestaat uitgoede schorgrond.De
oudeverdedigingswerken zijngedeeltelijk als bouwland,gedeeltelijk
alsweiland ingebruik.De hoogteverschillen zijngroot.De profielen,
'bestaanhoofdzakelijkuit klei en/ofzavelgrond.
113.Mariapolder (Sluis)
Deze in 1825overstroomde polder isin 1008uithetz.g.Faawater bedijkt.
'
De hoogteligging bedraagt grotendeels 1.20 -1,60ra+N.A.P.
De profielopbouwvertoont plaatselijk enige storing door zandlaagjes
Overigens bestaat depolder uitgoede schorgrond.Dedijktussendeze
envoornoemde polderisgeheel afgegravenvoordo trambaan.
114.Lapschuursc.heGatpolder
Deze ineendor laatste zwinarraenontstane polder is.bedijkt
in I649.De hoogteligging bedraagt 1.20-2.00m'+N.A.P.methet
laagste gedeelte tegendokreek enoplopend naardeiijk.Yrijwelde_
gehele polder bestaat uitmeer ofminderzware schorgrond.
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Deze polder isintweegedeeltenbedijkt tussen 1700-1710.
Dehoogteligging isgelijk aandievandevoorgaande polder.
Plaatselijkkomt boven 120cmnog enigdekzand voor.De
cultuurwaarde kanechtermetde normale schorgrond gelijkgesteldl
worden.
116.OudelandschePolder
Deze polderwaarvan reedsmelding wordt gemaakt in 1112
isoverstroomd in 1624en 1682.Inde jarenvandeVlaamse burgeroorlogen (1488- 1492)verkeerdende zeeweringen ineenzeer slechts
staat.Door het leggenvan inlagen trachtte menhetOudeland van
Kadzand te behouden (VanfrmpelenPieters,1935)«Datdit nietge- ,
heelgelukt is,blijkt hieruit,dat naast bovengenoemde overstromingen
ookin 1531deze polder onder water stond.Deze polder omvat hetgehelegebied dat begrensd wordt door deKievits-,Tienhonderd-jVierhonderd-,BezuidendeKerk-,Zuidzande-,Vierhonderd Beoosten-Terhofstede-,Retranchement-enWillem-Leopoldpolder.
Daar hethier een samenstelling vanvele kleine poldertjes
betreft, loopt dehoogteligging vrijsterkuiteen,en-.velvan0 -*
1.60 m+N.A.P.Het laagstegedeelte ligttenz.w.vanKadzand en
langsdsZand-enAmbachtsdijk.Dehoogste ligging vindenwe ter
hoogte vandeWillem-Leopoldpolder.De algemeengeldende opvatting
datwehier met ee;ioudlandvornnng tedoenhebbenwordtnietgesteund door de bodemgesteldheid, alhoewelouderdom enverkaveling
dit ineerste instantie zoudoenvermoeden.Historisch isnog bek©sd>
dat het eilandKadzand bestond uit eenzeergroot aantal poldertjes
(VanBmpelenPieters,1935enGottschalk, 1955)« Inverschillend»
oudegeschriftenvanomstreeks 1200issprake vande Suutpolre,Kerepolre,Therenpolre,Vallepolrekin,Gherstpolre envele andere,
Ditgebied,datontstaanisalsopwastussende armenvanhet«
Zwin,is/deOudelandkreken. Inhoeverre dit gebied alsoudland varland isgeweest,isniet meer nategaan.De mogelijkheid moetniet
wordenuitgesloten dathet eonslechtsweinig*verland gebied isgeweest,waarin tentijdevande oudelandvormingverschillende stroomgeulen enzandplatenlagen,diehet geheelhet aanziengavenvaneen
waddengebied.
Al3 eerste opwas is eengedeelte tenwestenvan Kadzand
drooggelegd.Door hetgunstig0milieu voor aanslibbing inde binnenbochtenvandovoormalige stromenvanhetZwinenZwarte Gat,fo.ad„'-••
snelaanwasplaats.De aanwas isineenkorte opeenvolging,alskl»ia«
poldertjesomkaad.Integenstelling totdeaanwas indebinnenbooht«n
vande stromenvond langsdo buitenbochtenvoortdurend afbraakvan
hetreeds bestaande oudland,veenendekzandplaat3.
Daar opverschillende plaatsen tot 2.50 à3M diepte isg»~
boord,ennergens eenspporvandekzand,veenofenigs oudlandafwiting isgevonden,kanworden aangenomen,dat inhetgehele gebied,
totwaar \etmiddelland begint,de oudere formaties,voor zoverdeie
aanwezig zijngeweest,zijnv/eggeslagenofvolkomen zijnomgewerkt
enalsnieuwland gesodimenteerd.
Vandeveledijkjes,waarmee de openaanwassen zijnomkaad5
isopdemeeste'plaatsenweinig of'nietsmeer tevinden.Wel zienwe
de steedsnaar binnöndraaiende enopdemeer binnengelegenpolders
aansluitendepercelering,v/elkeeertijdsde dijkjes enbegrenzingen :
zijngeweesttussendeverschillende poldertjes.Ditkanaannefcelijk
wordengemaakt door:
1.Vaakonige afhellingvanhot terrein fan binnennaar buiten,heigeenbijaanwassenvaakvoorkomt
2.Ile0ataleenietszwaardere endikkere kleilaag tegendebinnenzijdedantegende buitenzijde vanelkpoldertje.
*
3.Meestaldiepverparkte profielen opdegrenzender poldertjes
4.De openkele plaatsengevonden restantenveendijkjea,gelegen;
•langsde buitenzijde vandegedraaide percelering.
/""waarschijnlijkhetmondingsgebied geweest!van

*

-8 7Doordo overstromingenvanI624on1682'isdeze polderweinig
ofniot overslibd,zodatde oorspronkelijke toestand vrijzuiver is
bev/aardgebleven.Alleen langshetkreekje bijdeMariaweg enbij , 7
hetSreewater isenige vervorming ontstaan.Wel zijnbijverschillende overstromingengrote gedt-eltenvande oorspronkelijkepoldercombinatie buitengedijkt,welke latergedeeltelijk inde omliggende
polders zijnherdijkt.
De landbouwkundigewaardevandeze polder isoverwegend
' ,,
zeer goed. Slechtshetwestelijke enzuidwestelijkedeelvertoont
enige afwijking,doorhetvoorkomenvanmeer ofmindergrofzandige
:
plaatgronden.Alhoewelde ouderdomvandeze polder hoog is zien'wir
'
tochdatde plaataandondorgrond aansluit bijde plaatgronden inde*'...
poldersvanveelrecenter datum.Hieruitblijkt dusdatde eenmaal
gevormde zandplatenwelenigszins vervormd,maar nietover eengrote
afstandverplaatst zijn.
De plaatgronden geven invele zomers enige verdroging te
zien.Vooralhet complexplaatgronden langsdeZanddijk blijkt weinig
droogteresistent te zijn,ondanksde nogvrijdiepe ligging vanhet
zand.Degrondwaterstand ishiervrijlaag,terwijlde bovengrond
ietsgrofkorrelig aanvoelt endeondergrond cementachtig is,
De verschillen inzwaarte zijn,uitgezonderd het zware
kleigebied nietgroot.Vele zavelgrondenhebben eengehalte aanafslibbaar tussen 30en35/°»terwijlvele l.chtekleigrondenmaareven,
bovendeze grens uitgaan,Overwegend voelt de bovengrond iets lichter
aandande laag directonder debouwvoor.
Aande westzijde,tennoordenvandeWillem-Leppoldpolder,
liggennog eenpaar enclaves,welke doorhet leggenvan \nlagen(de
Noorddijk)enhethiernagegraven uitwateringskanaalvanhet overige
gedeelte zijn afgescheiden,maardie toch totdeze poldergerekend
moetenworden.
Alsgevolg vanafkleiïng voorde inlaagdijk iseenlage,
moerassige,min ofmeer zilte strookgrond ontstaan.De cultuurwaarde
hiervan isgering.Ookhet niet uitgekleide gedeelte tegendekust
staat onder invloed vanzoutekwel.Hierdoor komt overvrijwelgeheel
ditgedeelte eenblauwe reductiekleur boven 120eravoor.Vooral onder
langsdeduinen ishet profielnat enuitsluitend voorweiland geschikt.Alsgevolgvanhet verstuivenvanduinzand ligthier eenmeerof
minder dikke laag zand opdekleihoudende ondergrond.Dicht langsde
duinen bedraagt ditdek ca.50cmomgeleidelijk binnenwaarta in
dikte afem in zwaarte toe te nemenalsgevolg vanvermenging methet'
onderliggend profiel.Het isoverwegend eennaten ietsziltiggedeelte,dat gebaat zouzijnmet eenintensieve ontwatering.De in
deze polder aangegevenhoogten zijnreedsgrotendeels geslecht.Of
dit stelle-ofvluchtbergjeszijngeweest isniet bekend.
117.Kievitspoldor
Dit gedeeltevandeOudelandsche polder isdoorhet leggen
vaninlagen omstreeks 1500verlorengegaan.Het jaarvan bedijking
isonbekend.
De polder bestaat vrijwelgeheeluit zand,m6t eenhoogteliggingvan > 2 . 0 0 m+lï.A.P.tegendeduinen ehnaarbinnenaflopend
tot 1.60 m +N.A.P..Ketgeheelkangezienworden alseen overslibde
voetvande nog zoer jonge-duinen.Daarkarakter ensamenstelling van
het zand vrijwelgelijk zijn aandiederplaatgronden,zijndezegronder
«envoudig^heidshalvehierbijondergebracht.Dehoge strooktegende
duinen isergdroog,waardoor slechts eenzoer armelijke vegetatie
tot ontwikkeling komt.De typenmet toevoeging rzijnietsvochtiger
maardragontochnogvrijslechtgrasland.
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Bijhet zeer lichtzavelige onderbroken schortype,isde
zandlaag dunner enkomt de oorspronkelijkeklei vandeOudelandsc^epolder boven 120cmvoor.Dezekleilaag isvrijzwaarensterkgereduceerd.Desondanks isdehierbovengelegen zandlaagvan80à 100cm
dikte inde zomer zeerdroog.
118.Vlamingspolder
Deze polder sluitwatvoorgeschiedenis,hoogteligging en
bodemgesteldheid betreftvolkomen bijdevoornoemde polder aan.De
schorgrondea liggenechter iets lager enzijnweinig overstoven,
waardoorhetnog goede landbouwgronden zijn,
119. Tienhonderdpolder
Deze in 1402bedijkte>polderheeft nadienherhaalde malen
vandoorbraken enoeverafschuivingentelijdengehad,waardoor veel
land isbuitengedijkt.
Dehoogteligging'bedraagt 1.20 -1.60ra+N.A.P.metplaatselijkeenietshogere ligging vande overslag.
Uitde oudetoestand vandeOudelandschepoldervalt opte
maken,dat deverschillende aanwaspoldertjesniet bijdeAmbacfatsdijkhebbenopgehouden,maar inverschillende ringenrond dekern
bedijktgeweest zijn.
3ijde overstroming van 1375e n later iseengedeelte vande
Oudelandsche Folderverlorengegaan.Dit gedeelte is laterherdijkt
indeze ende hiernavolgendGpolders.
Inhet profielkunnendxie afzonderlijkeafzettingenworden
onderscheiden.Op 60à90cmdiepte de oudste afzetting,te herkennen, [
aaneenvuilgrijs cultuuroppervlak? vaakverontreinigd met steenrestes*
Daar_boven eenmeest zwarekleiafzetting,welkevan bovennaar beneden
lichterwordt.Tenslotte hieropnog een laag overslag vanbouwvoordikte
ofietsmeer,inhetbijzonder langsdekreken.Dekrekenzijnwaarschijnlijk ontstaanofsterkvergroot tijdensdeinundaties.
De polder bestaat voor eengrootgedeelte uit zwareklei
vangoede kwaliteit.Ookde'overslaggronden zijn zeergoede landbouwgronden.De ontwateringstoestand isgunstig.
120.Vierhonderd BezuidendeKerkpolder
Deze polder isin 1403bedijkt.De hoogteligging bedraagt
O.8O-1.60 m +N.A.P.Geziendehiervoor besproken toestand vande
Oudelandsche Poldermoet ookdit eenherdijking eijnvangrondenvan
het oorspronkelijke eiland Kadzand.
We zien 11.1.indeze polderverschillende perceel,slotenvolkonenaansluitenopdevoormalige oudedijkjes engrenzenindeOudelandsche Polder.
Waarschijnlijkisde toestand vandeOudelandsche Polder,voordat devloedenditgebied teisterden,resdsgelijkgeweest aande
tegenwoordige toestand,waarbijvrijwel alle dijkjesgeslecht waren,
met opdegrensvandevoormalige poldertjeseenscheidingssloot.Bij
dedoorbraak zijndeze slootjesgedeeltelijk ingebruikgenomen als
kleine watervoerende kreekjes. Geziendezwaarte vanhet sediment
heeftde cfzettingnade doorbraak ineenrustig milieuplaats gevonden,waardoor slechtsweinig uitschuring ieopgetreden.Snkelevan
deüekreekjes,vertonen nog eenduidelijkverband metde laterale
ontwikkeling vandeStrijdersgatschekreek.
DediktoTanoverslibbing kanop70à 100cmgesteld worden
aangezienhet oude cultuuroppervlakopditniveauvoorkomt,
DG ontwateringstoestand en landbouwkundige waarde laat in
deze polder weinig tewensen over.Alleende bewerkbaarheidvande
zwarekleigronden ismindergunstig.
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Deze polder isdoordeHeervanMoerkerke in1415bedijkt
uitdiverse poldersvanvoordegrote vloedenvan 1375e ^ 1394» GenoemdwordenBuschier-,Plakel-, Cnockaert-enClinkaertpolder (van
EmpelenPietera,1935)« Thans spreektmenhier nogwelVande
Knokkertpolder.Ookdeze polders zulleneertijdsdeelhebbenuitgemaaktvande aanv/assenrond het eiland Kadzand.
Het cultuuroppervlak vanhetverdronïenland isopverschillende plaatsen opca.80cmnogwaarneembaar.
Déhoogteligging vandeze polder bedraagt 0.80 - 1.60 m+
N.A.P.enishet laagst langsdekrekenenhet hoogst aanden.w,zijde
vande polder.Degrotekreek ligtgedeeltelijk ietsbenedenN.A.P.
Doordediepe ontwatering is zelfsindekreekplaatselijk akkerbouw
mogelijk.Grotendeels isdeze echter ingebruik alsgrasland,waarvan',
eengedeelte aanverzilting lijdt.Dekleigronden indeze polder zijn
zeerzwaar,plaatselijk meerdan60$afslibbaar.De bewerkbaarheid
iszeermoeilijk.
122.Zuidzan'depolaer
Het jaarvanbedijking isniet bekend.VolgensvanEmpelen
Pieters (1935)vermeldt Dr.vanlTervekeeen stukvan1290,waarin
eenbeslissing wordt medegedeeld over tiendeninKadzand enomliggende,
plaatsen.Hierinkomt tenuitspraakvoor betreffende "totainsulade
Zuidzand".In 1290wasZuidzande duseeneiland,gelegen ten zuidoosten
vanKadzand. Inverschillende latere stukkenissprakevaneengroot
aantalpolders,zoalsGropte enCleenenTarwpolder,Westhoecpolre,
Geldzak-,Brompolder envele andere (vanEmpolenPieters,1935).Het
ontstaanvandit eiland mot aanwassen isanaloog aanhet eiland Kadzand.In 129O bestond dusnoggeenverbinding metKadzand.Wanneer
deze tot stand isgekomen,isonbekend.
Hoogstwaarschijnlijkheeft dezepolder samenmetdevorengenoemde polders gevlooid,maar zalspoedig voor eengedeelte herdijkt
zijn,daarde oude toestand nogvrijzuiver ia bewaardgebleven,en
geenoverslibbing inhet profielzichtbaar is.De laatste jarenzijn
echterverschillende oude scheidingenvandevoormalige ringdijken
gedicht onrechtgetrokken, zodatthans indekernda toestand zeer
vervaagdis.
Y/aarschijnlijkhebben langsverschillende peroeelsscheidisgen
aande buitenzijde vandeze poldereveneens dijkjesgelegen.Daar zowel'
bodemkundig alstopografischgeenduidelijke aanwijzingenmeer te ,
vindenwaren,zijndeze dijkjes niet opdekaart aangegeven.
Dehoogteligging bedraagt0.40 - 1.60 m +N.A.P.met het
hoojstogedeelte inennabijdekern.Dekwaliteitvandeze uitnaar
beneden lichterwordende schorgronden bestaande polder is uitstekend.

III. POLDERS,GEHEELOFHOOFDZAKELIJK BESTAANDEUITNIEUYfLANDOPOUDEN/OFidPDELLANDGRONDËN
123.OrootieZoutepolder
Als jaarvanbedijkingwordtdoorVanEmpelenpietera (1935)
I524vermeld,met eenoverstroming in I8O8,
De genoemde bedijking zalinditgevalwel eenherdijking
zijnvandegronden,die bijdogrotevloedeninde 14een15e eeuwverloren zijngegaan.De beschrijving bijdewaterstaatskaart (1938)vermeldteen bedijkingvoor1377<aieenherdijking in 1524hetgeen als juister
kanworden aangemerkt.
De hoogteligging bedraagt O.4O-1.20m +N.A.P.metde laagste
ligging inhet n.-deel.De ligging i3relatief laag,hetgeenverband
houdtmet do opbouwvandeze polder.De ondergrond bestaat m l . uitve6n
waarop over eenbetrekkelijk kleine oppervlakte eendun laagje oudlandvoorkomt,alsuitlopervanhet oude land indemeer westelijk
gelegengebieden.Nade grote overstromingen ishieropeenvrijdik
dekvanmeestal 1mofmeer nieuwland afgezet.Kainpoldering endroo#
gingishetveenrogflinkgeklonken.Zoalsreedsword opgemerkt isdeoudelandaizetting hiervanweinig betekenis.Het laagje,datinhet westen
nogvrijwel aaneengeslotenvoorkomt'-,ismeestalmaar ca,20 cifidik,
vaakslap,vot en somskalkhoudend.Hetveen ishier plaatselijk op
120-1.20 m aangetroffen.Inhet overige gedeelte ligthet nieuwlandgrotendeelsdirect ophetveen.Aangenomenkanworden,.dat hier
weinigoudland tot afzetting i3gekomen,zodatde eerste occupatie
vanBiervliet enomgeving moet hebbenplaats gevondenopweinig overslibdeveen-endekzandgronden.Datveenenoudland hier als eeneiland
tussende nieuwlandgrondcn liggenis eengevolgvande eroderende werkingvan bovengenoemde overstromingen.
Door de lage ligging v/asde ontwatering vroeger slecht,ook
thans isdegrondwaterstand nog tamelijkhoog,paartochvoldoende.
De ondergrond isvrijlicht enmeestalgelaagd slibhoudend.De bouwvoorvorüoont bijde lichte.zaveIswatr^igingtot slempen,
124»Nieuwe Groedsche ofOude IJevenepolder
De alsgevolg vanoorlogshandelingenomstreeks 1583 overstroomdeOude IJevenepolder isin I6l3herdijkt door Jacob Cats,
De eerste bedijkingen van;hetwaterschapvande-Oude IJevene
zijnvolgens Gottschalk (1955)omstreeks 1000uitgevoerd.Bewoning
wordt indit gebiedvermeld van omstreeks 700n,Chr.De bewoning was
geconcentreerd opdekreekruggen,die tevenshet bouwland vormden.
De lage poolgebieden (moeren)werdengeëxploiteerd alsgrasland,.terwijldeveenondergrond hiervanwerd benutvoor het gravenvanveenvoor
zoutwinning onhuisbrand.
Het oudeland isslechtsvoor eengedeelte bewaard geblevenenia
aanvele zijden abrupt afgebroken ofdoorsneden alsgevolg vanoverstroming en afbraakuit latere eeuwen.
De afzetting vanhet hier aanwezige oudeland istot stand
gekomenvanuit da richting vanZwinenZwarte Gat.Do overstromingen
uit de latere eeuwen,waarvan de oorlogsinundatie van 1583voordeze
polder demeest belangrijke isgeweest,heeft zichgrotendeels vanuit
het.oostenvoltrokken.Vanuit het GatvanNieuwerhavenishierbijde
Nieuwerkerksche-kreekineenbestaande kreekrug geslagen.Verschillende aftakkingendrongenhet poelgebied binnen enhebbenvooralin
hetz.w.door uitschuring vanslotenen laagteninhetoudeland.de
vorm aangenomen van eengrillig erosiepatroon.Naastdekreken isover
grote oppervlakten een laag nieuwevruchtbare klei afgezet.Het sterk
geäccidenteerde oudeland isdoor oendikke opslibbing vando poelgrondenendoor eengeringe ofgeen opslibbing vandokreekrug-en.kleiplaatgrondenveranderd in een'veelvlakker gebied.
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Dehoogteligging bedraagt thansgrotendeels 0.80 - 1.20m +
N.A.P..Inhet zuidwesten iseencomplexpoelgrondeningeringer
mate overslibd,waardoor de ligging relatief laag (0-0,80 m+,
N.A.P.)is.Ditvrijnatte gebied isnoggrotendeels ingGbruikals,
grasland.De niet overslibde kreekrug-enkleiplaatgronden,welke
voornamelijk inhetwestenvoorkomeneneengedeelte met eendikke •
nieuwe opslibbing inhet oostenvande polder liggentussen 1.20 en
1.60m +H.A.P. '
De landbouwkundige waarde staatindirectverband metde
dikte vanoverslibbingvanhet oudeland.Deniet afgedekte gronden
zijnsterk slempig endaardoor inhetvoorjaarmoeilijk bewerkbaar
en langnat,koud enweinig oog3tzeker.Deze ongunstige eigenschappenzijngrotendeelshetgevolgvandGkalkarmoedevande bovengrond.
Dedik afgedekte gronden zijnuitstekend enkunnen bijeengoede
ontwatering vrijwelmetde schorgrondengelijk gesteld worden.De
minderdan 50cm afgedekte oudlandgronden nemen een tussenpositie
in. Plaatselijk zijneo enigszins slempig,terwijlvaak ongunstige
oudelandkeniaerken,zoals slecht doorlatende kleilagen og vrijzandige
ondergrond, de productie nog enigszins ongunstig beinvloeden.
De overgangvanniet.afgedekte naar afgedekte oudelandgrondenverloopt erggrillig,zodat slechtsmet eenglobale lijndesituatie begrensd kanworden.
De opdekaart aangegeven oude cultuurplekken zijnbewoningsc6ntravanvóór de overstroming,zijzijnmeestal overslibd.
Vande oude IJevene-ofBarendijkisw6inig ofnietsovergebleven,zodatdeoude toestand alleenkanworden gereconstrueerd
doorverschilinhoogteligging enbodemgesteldheid terweerszijden
vandeze thans alsweg ingebruik zijnde dijk.Ookde oude kaarten
steunenons inde opvatting omtrent de ligging vandeze dijk.
De enigevliedberg vanwestelijk Zeeuws-Vlaanderen in
nog enigszins volledige toestand vindenwe inditgebied.Volgens
overlevering heeft de parochieNieuwerkerke bijde Torenhoeve aande
Nieuwerkerkschekreekgelegen.
124a.VanderLingenspolder
Deze polder isdoor JohanvanderLingen in l6}>6bedijkt en
kortvoor 1686geinundeerd endoordetoenmalige eigenaar Jhr.Pieter
Eichard herdijkt.Indeze polder zijnnog bijdevoorgaande polderaansluitenderestantenvanhet oudeland aangeboord.De overslibbing met
een jonger sediment isdikkerdanindeNieuwe Groedsche Polder,waardoor slechtsminofmeerVbrvormde restantenvankreekruggenkonden
worden aangetoond.
Dehoogteligging bedraagt grotendeels 0.80 - 1.20 m +N.A.P,
De landbouwkundige waarde isgoed.
125» GrooteHenricuspolder
Deherdijking heeft in l6l5plaat3gevondendoor Jacob Cats,
waarnadepolder in1621isgeinundeerd voorde defensie eninI638
isherdijkt.
Y/aarschijnlijkzaldG oorspronkelijke polderomstreeks
1583-85zijngeinundeerd bijW6lke gelegenheid degrote.kreekvanuithet
GatvanNieuwerhaven indeze polder is uitgeschuurd.
De hoogtèligging bedraagt grotendeels 0.80 -1.60 m +iï.A.P.
waarvan hethoogstegedeelte de kernvandekreekrugvormt.
Dekreekrug met deverschillende aftakkingenheeft oorspronkelijk éénsysteemgevormd metdie uitde omliggende polders,maar
isdoor de latere overstromingendoorsnedenmet kreken,welke met
jongkalkrijk materiaal zijnopgevuld.
Ookhier hebbende overslibbingende hoogteverschillen tussenpoel-enkreekruggrond vrijwel genivelleerd.
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Deverkaveling entopografie zijndanookvolkomengelijkaandie
vaneennieuwlandpolder.
De landbouwkundige waarde komt:overeenmetdievandeNieuwe
Groedsche polder.De aangegevenverhogingen staan bekend alsvliedbergjes.Er isnogmaarweinigvanovergebleven.
126.Stampershoekpolder
Dit poldertje isin 1634door Pieter Pietersenvan Guelick
bedijkt uit de schorren,welke nade overstroming vanhet oudeland
zijnopgewassen.
Dehoogteligging bedraagtvoorhet noordelijkdeel0.40 0.80 m +N.A.P.envoorhet zuidelijkdeel0.80 -1.20 m +N.A.P..
Overwegend iseendikdeknieuwlandgrondgevormd,waardoor
de paaigrond niet endekreekruggrond eerst beneden 50c m i s aangeboord,Deze polder bestaatgeheel uitgoede klei enzavelgrond.
127.»OoneralePrins-Willempolder, 2egedeelte
Deze in 1582-85overstroomde polder isin 1651/52herdijkt.
Het oude Schoondijke,gelegen tenoostenvanhet tegenwoordige Schoondijke,ishierbijtenondergegaan.De oude cultuurgronden metveel
bewoningsrestenzijnopdekaart aangegeven.Het noghistorisch bekende
Vuilendijke,moetnogmeer oostelijkgelegenhebbeneniswaarschijnlijkreeds bijvroegere inundaties tenondergogaan.
De hoogteligging vandeze polder bedraagt grotendeels 1,20 1.60 m +N.A.P.metkleine plekjesvan0,80- 1.20 m +N.A.P.verspreid
overdepolder.
Ietsvande topografie vanhet oude land isvooral inhet
westennog zichtbaar aaneengeringe opwelving vanhet terreinwaar
dekreekrug-kleiplaatgronden voorkomen.Morfologisch sluithet z.w.
deelvolkomen aanopdehiervoor besprokenmiddellandpolders.Meer
naarhet zuiden enoostenvandeze polder zakkendekreekrug-en
poelgronden dieper inde ondergtondweg ofverdrogengeheel.T/el
wordthier nog,inhet bijzonder inhetoosten,-eenoudere afzetting
aangeboord.Deze bestaat echter nietuit zuiver oudland,maar houdtmeer
hetmidden tussenNieuw-enOudland enistot stand gekomen onderinvloedvandePostKarolingische transgressie.
De opbouwzoverdezekanwordennagegaan isvrijwelgelijk
aandievande nieuwlandgronden,daargeenuitgesprokenkreokrug-of
poelgrondenvoorkomen.Welkomen inde ondergrond wisselende afzettingen
van lichte enzware,kalkarme enkalkrijke lagenvoor.
Indienhet profielinde ondergrond min ofmeerkalkarm en
stugwas (dushetkarakter van eenoudland grond had)isdeze laaggemakshalve tothet oude landgerekend;wasde laagkalkhoudend enweinig
ofniet storend danisdezü totde nieuwlandgronden gerekend.Ookin
denaastliggende Oranjepolder komt eensoortgelijke afzetting voor,
welke tothetzelfde systeem gerekend kanworden.Ondervrijwelhet
gehele gebied, uitgezonderd onder dekreekruggronden,wordt veen
endekzand op ca.2à3m aangetroffen.
Geziende recente kreekbeddingen,welke deze polder hetaanzienvaneonnieuwlandpoldergeven,heeftde overstroming van alle
kanten plaats gehad.
Landbouwkundig isdeze polder overwegend zeergoed,daar
hetgrootste gedeelte vanhet oude landvoldoende isoverslibd,Slechts
de dunoverslibdekleiplaat-enkreekruggrondenondervindennog
enigszinsde nadelige storende invloed vandekleiplaat-enofenige
grofzandstoring vanhet oudeland.
Onder invloed vandedoorbraakvanuit het Groote Gat isop
t
het onderliggende oude land in'eerste instantie eenzandplatencomplex
gevormd.
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nogworden aangeboord.Gemakshalve zijndeze gronden alsplaat-enonderbroken schorgrondingedeeld,mettoevoeging vanpalshet oudland
werd aangeboord.De opbouwis zeergrillig,waardooropkorte afstand
sterke envrijwelgeenverdroging voorkomt.Overigens doenzichin
deze polder geenmoeilijkhedenvoor.
Het restant oude dijkisgedeeltelijk ingeslibd enis een
overblijfselvande oudere bedijkingen.
128.Oranje-benoorden-IJzendijke
Deze polder heeft eertijds grotendeels behoord totdewate-,
ring Gaternisse enisnameerdere overstromingen in l6l8herdijkt.Verschillende overblijfsels vande oude bedijkingen zijnhiernog terug
tevinden.Waar Gaternisse preciesheeftgelegenjisniet te zeggen.
Plaatselijk worden oude cultuurgronden inde ondergrond aangetroffen.
Y/aarschijnlijkzijndeze gronden overblijfselsvandeverdwenenparochie.Ookde opdekaart aangegevenverhoging moet anthropogeenzijn.
Dezemanifesteert zichalseenkalkarme slempige zavelgrond, welke als
eenopduiking vande onderliggende afzetting sterknaarbovenkomt,
enwelisingeslibd maarnietgeheelisoverslibd tijdensde inundaties.
Over grote gedeelten bestaatdeondergrond uit eenoudere afzetting,zoals deze besprokenisvoor hetoostelijkdeelvandevorengenoemde polder.Vooralinhet noordelijkdeelvandepolder zijnde
.verschillenindeondergrond groot,afwisselend lichten zwaar,kalkarm
enkalkrijk.Ookhier zijndeminofmeerkalkarme ondergrondenaangegevenmet de toevoeging p,terwijldekalkrijke,alhoewelhet oude
cultuurvlakzichduidelijkinhetprofiel aftekent niet zijnonderscheiden,tenzijde ondergrond kalkrijkenzwaar was.Deze profielen zijn
aangegevendoor de toevoeging k.
Dehoogteligging vandeze polder bedraagt grotendeels 0.80 1.60 m +U.A.P.metdehoogste gedeelten inhet noordoosten enzuidwesten.
De landbouwkundige waarde isgoed,maarvraagtvooral bijde
watminder goed doorlatende ondergrond eenintensieve drainage.
129.PolderVijfhonderd inBeoostenEede
Ookdeze oorspronkelijke oudelandpolder isnade overstromingenin I65O alsmiddelland poldàrbedijkt.
Zowelde oudlandvorming,alsde latere overslibbingen hebben
plaatsgevonden vanuitde richting derZwingeulen.
De5 ookhiermeestal slechtsdun afgedektekreekruggrond,is
opgebouwd uit eengoede,weinig storende,vrijkalkrijke zavelgrond,
dienaar beneden overgaat infijn-ofgrofzand.
Plaatselijkwasde scheiding tussen de jonge enoudere afzettingnauwelijks zichtbaar.Y/aarachijnlijkisvoorde afzetting de
bouwvoorvanhet oudeland geheelofgedeeltelijk afgeslagen.De kleiplaatgronden zijnookhierkalkarm enstug envoelenvaak iets cementachtig aan.
Dedikker dan ca.80cmoverslibde poel-en overgangsgronden
zijnniet erg zwaar en.meestq.1ietskalkhoudend.
Overhetgeheelgenomen isde landbouwkundige waarde goed,
dekreekruggrondenmetgrofzandige ondergrond zijnietsaande droge
kant.
Dehoogteligging bedraagt grotendeels 1.20-1.60m +N.A.P.
aandew.-zijde plaatselijk ietshoger eninhet oostelijkdeel
plaatselijk iet3 benedendit niveau.

-94130.Dierkenstecnpolder
Indeze in1650herdijkte poldervindenwe de voortzetting
•vanhet oudelandsysteem.De polderwordtvermeld in1412maarzal
eveneensv/elomstreeks700V6rlandenomstreeks 1000bijde Oude
IJevenebedijkt zijngeweest.
Dekreekruggen nemenhier snelinomvang af,ominzuidelijke richting geheelteverdwijnen.Opde diepgelegenpoel-,overgangs-enkreekruggronden isopveleplaatsen,vóórhet laatstgevormde jonge dek,nog een laagje minofmeer kalkhoudende zavelafgezetvanca.30cmdikte ofmeerwaarineenduidelijk v/aarneembaar
begroeiîngsvlakvoorkomt.Inhet zuidelijkdeelvande polder isde
poel-ofovergangsgrond niet meer,maargenoemde zavellaag invele
gevallennogwel aangeboord.
Daarhet verschil tussendeze zavellaag endekreekruggrond
moeilijk te onderscheidenwas,moest tot2mdiepte wordengeboord
omdeveenloze kreekruggronden tekunnenkarteren.Devoornaamste.
kreekruggronden liggennog enigszinsgewelfd enhebbeneenmooizavelig,vrijfcalkrijkprofiel.Plaatselijkkomenhierin ca.15m brede
grofzandige banenvoor,die verdrogen.Wegens do geringe oppervlakte
zijndeze niet opde bodemkaart aangegeven.Do landbouwkundige waarde
isoverwegend zeergoed.
De hoogteligging bedraagt grotendeels 0.80 - 1.20ra+1T.A.P.
langsde'périphérieplaatselijk ietshoger.
131« PolderBewestenBedeBenoordenSt.Pietersdijk
Dezo middellandpolder isinI65Oherdijkt.De dijk,welke
strektvan Sluis naarde Schans bijKruisdijk,ismoeilijkverklaarbaar.
Aangeziende bodemlijnenvolledig doorlopen zaldeze dijk
waarschijnlijkpas later zijn aangelegd.
Dehoogt6ligging bedraagtvoor bijnade gehele polder 1.20 1.60 91+N.A.P..Ookhier zijn,evenals invorenstaande polder,overgrote oppervlaktenen afzettingen boven 120cmte-onderscheiden n.1.
het oud land,waar overheenvoornamelijk inde laagste gedeelteneen
zavellaag,welke naarhet z.enw.indikte enkalkrijkdomtoeneemt
-ontenslotte het tijdensde 16eeeuwseoverstromingengevormde jonge
dek.De grote kreekrug isuitsluitend tijdensde laatste overstromingen,endannog relatiefweinig ovorslibd.DeIcreokruggndergrond irain
het bovenste gedeelte meestalniet erg zwaar,maar stugmet een
cementachtigo pakking.Ben6den 80cmkomtvaakgrof zandvoor,hetwelk
samenmetde mindergewenste structuur vanhet bovenliggende gedeelte
vanhetprofielende zeerdiepe grondwaterstand nabijhetuitv/ateringslcanaal een mindergunstige ontwikkeling vandegewassen totgevolg hoeft.
De overgangs-enpoelondergrond zaktnaarv;estenzuidwest
geleidelijk dieperweg,terwijlde bovengenoemde zavellaag naar
rato indikte enkalkrijkdom toeneemt.Langs de buitenrand werd het
oud land niet meer,maar de zavellaag nogwel aangeboord. Aangezien
dezehierkalkrijk enniet storend is,iszijniet afzonderlijk aangegeven.
Langs deKrabbeicreekzijn tijdens de inbraak nog enige zandplaatj^sgevormd,die afhankelijkvande diktevanhet slibhoudende
deken samenstelling vanhet zand inmeerdere ofmindere uato droogtegovoelig zijn.
Overigens isdo polder voor hatgrootste gedeelte van zeer
goede landbouwkundige kwaliteit.

-95132.Isabellapolderbenoorden AardenburgDeze polder iain16"49herdijktenzalcirca700naChr.
bewoond zijngeweest,aangezienAardenburg alsRodenburg reeds in707
wordtvermeld.VolgensVanümpelenPicters (1935)zijnnaast Aardenburg indit gebied alvroeg verschillende nederzettingenverrezon.
GenoemdwordenZantvoordo bijAardenburg,Lane Aardenburg opde
plaatsvanhet huidige Draaiburgen tenwestenhiervanHanekenswerve.
Meerdere nederzettingenwordennogvermeld.Deze gehuchten ofparochieszijn,waarschijnlijk alsgevolgvanhet oorlogsgeweld inde 16e
en 17e03UVJmet dehieraanverbonden inundaties,alle invervalgeraakt enverdwenen.
Voor hetgebied tonwestenvande grote kreekrug bedraagt
dehoogtûligging globaal 1.20 - 1.60 m +N.A.P.;voorhetoostenbedraagt ditgrotendeels 0.80 -1.20_m+N.A.P.
Dekreekrugvertoont.inhetnoorden eenafbuiging naarde
kreekrug inde PolderBewestenL'edeBonoordenSt.Pietersdijk en
é*dnnaarde rug indePolderVijfhonderd inBeoostenEeda.Hieruit
blijkt datdit eertijds éénsysteemheeftgevormd.Het naar het
westen afbuigende complex sluit quaprofielopbouw ookaanopde bovengenoemde polder (131)Het niet met inundatiemateriaal overslibdegedeelte vertoont
eenvrijsterke verslemping vande bovengrond.
Het overige deolvandezekreekrug heeft weinig kleistoring
enisoverwegend kalkrijk en zavelig,maar inde diepere ondergrond
•/rijlicht.De naastdekreekruggengelegen overdekte oudelandgrondenzijnmeestalniet zwaar,ca.20- 35^afslibbaar,met op ca.1m
vaak eenzwaarder poelsediment.Dezugrondenvertonenveelvuldig de
typische gele vlekkenvanhet basisch ferrisulfaat (zg.katteklei).
Aangeziendeze grondenondtr eenkalkrijkdekgelegen zijn
vormt de zuurgraad geenbelemmering voorde beworteling.Zeerplaatselijkworden inhet zuidelijkdeelvande polder,dekzandkopjesaangeboordvaakwarenechter de oppervlakten te gering omzeopde
bodemkaart aantegeven.
Inoostelijke'richting verdwijntde oud;_land-afzettingen
bestaande profielenuitsluitend uit nieuwland ofnieuwlandop
humeusdekzand.
De landbouwkundige waarde vande gehele polder isvrijgelijkmatig engoed.Volg6ns degrondgebruikers zoud6 polder tijdens
dewinter-envoorjaarsmaandeni6tstenat zijn,waardoor de gewassen
wat laat tot ontwikkeling komen.
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133.Veerhoekpolder
'
(
Deze oude landpolder vormde eertijdshet eerste eniweede
beginvandewatering derOude IJevene enis bi.jde inundaties van
1585droog gebleven.De occupatie isreeds op7ÔOofhiervoor ie stellendaarOostburg reedsin713wordtvermeld (VanEmpelenPieters,
1935)'Dehoogtcligging bedraagt voor.dekreekrug 1.20 -1.60m+
N.A.P.,voor dokleinere kreekjes,overhangs-enpoelgrondengrotendeelsü.80 - 1.20ra+iï.A.P.voor hetgemoerd complex0.00 -0.80 m
+N.A.?..
Door hot ontbrekenvaneennieuwlanddekhoeftdeze polder
zijntypische oudlandverkaveling,topografie enbodemgebruikbehouden.Inde opbouw aiinduidelijk 2phasente onderscheiden.Opde
flankenvande kreekrug vindenwedezavelige,meestalnaar beneden
kalkhoudend v/ordende overgangsgrondenrustend opeenkalkarme poel-,
grond.De poelgrond hoeft eveneens twee afzettingenopelkaar,welke
somsop 50à60cmdiepte worden afgescheidendoor eeniets lichtere
kalkhoudende laag.Aangezien echter hetkarakter vanhet oudeland volkomenoverheerst,isdeze polder niet tothotmiddelland gerekend.
Dekroekrug-enovergangsgronden zijngrotendeels ingebruik
alsbouwland.Hotkalkgehalte isenigszins wisselend,waardoorde
hieraangebonden slempigheid inmeer ofmindere mate optreedt.
De poelgronden zijn ingebruik alsweiland enhiervoor goed
geschikt.Eengrootvoordeelt.o.v.vande poelgebieden inZeeland
ishetvrijzoeto grondwater.Hetveen ligt diep,n.1.op 1.50 a1.80,
mminusmaaiveld.
Egalisatievande onegale,gemoerde percelen zoude productie
tengoedekomen.
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V.POLDERS,GEHEELOFHOOFDZAKELIJK BESTAANDEUITNIEUWLAHD-OP-DEKZAETOOBONDEN
VanEmpelenPistesrs(1935)g^venvoor deze polder geen bedijkingsjaartal.De beschrijving bijdówaterstaatskaort (1938)vermeldt
I698.Ofdit jaartal juist^iskanintwijfelwordengetrokken,aangezienvoorde eerder bedijkte Groote Boompolder in l6j2 het octrooi
voor bedijking isverleend.Aandehandvanarchaeologische vondsten
(gedetermineerd doorBr«P.K.J.Modderman)moetde overstroming
vanhettoenmaals aanwezige afgeveende dekzandgebiedwordengesteld
cpca.I4OOn,Çhr.Dit correleert goed metd6 bekende inundaties
uitdie tijd.
De,hoogteligging bedraagt 0.80 - 1.60 m +N.A.P.metde
hoogste ligging voornamelijk langsde St.Pietersdijk,waarhetdekzand sterkomhoogkomt.Het typoZllligthier zelfsnog boven 1.60•
m +N.À.P.Hierdoor vindenwe dominst overslibd6,vaakgebrokengronden, langsdeze rand,met inde ondergrond plaatselijkeenpodzolprofiel.De sterkgebroken typenzijnkalkarm enslempigen behoren
totde slechtste grondenvandeze polder.De minder gebroken gronden
hebbenmeerhetkarakter van eennieuwlandgrond,zijnweliets slempig
maar reeds aanmerkelijk betervan structuur.De dikoverslibde,niet
gebrokengrondenkunnenvrijwelgelijkgesteldwordenmetdegoede
schorgronden.Onder hot slibdekvindenwt,het oorspronkelijke humusofhumusijzerpod&olvanhet dekzand.
Verdroging komtweinig voor,zelfsdegrondenmet humusarm
dekzand tussen 50-80cmgevenwegen3voldoende hoge grondwaterstand
weinig ofgeenverdroging t6 zien.
Aangezienhetdekzand vóórde overslibbingreedsincultuurwas,met alsverkaveling,de smalle strokenmet de zeervelegreppels,
slootjesenbolliggende akker3, zoalsdie bij?.cdenogvoorkomen,is
dediepte derdekzandondergrond zeeronregelmatig,"waardoordeze
slechtsglobaalkonwordengekarteerd.
De overslibbing heeft in2phasonplaatsgeronden.Inde
laagste dekzandgedeelten vindenwe ophet zand eenlaagje van20a
30cmtamelijk zware,vuilgrijze klei.Hieroverheen iseen lichter
sediment afgezet,dat ookoverde hogere gedeelten heenligt.
135» Groote Boompolier
Het octrooi tot bedijking isin1652verleend aanDavid
Coolhaas,Burgemeester"-anOostburg.Naeenoverstroming isde polder
herdijkt in I698.Dehoogteligging bedraagt vrijwelgeheel 1.20 I.6Om +N.A.P.Inhet n.-deel,waar plaatgrondenvoorkomen,isde
ligging plaatselijknog ietshoger.
Deze polder is ietsdikker olzerslibddande vorengenoemde
polderenheeft daardoorvrijwelgeheelhetkaraktervaneenniouw»
landpolder.
Alleen tegende St.Pietersdijkkomen ookhier enkele complexenvoor,welke dunoveislibdensomsietsgebroken zijnmet inde
ondergrond plaatselijk eenpodzolprofiel.Kleine kopje3 dekzand
komenvrijwel aandeoppervlakte,maar zijnte geringvan omvangom
opde bodemkaart aantegeven.De plaatgronden bestaangedeeltelijk
uit omgewerkt dekzand,waardoor zijplaatselijk iets fijner en
minderkalkrijk zijndannormaal.Indediepere ondergrond opca,
1,60 -2.00m +N.A.P.ishothumeuze dekzand nog ongestoord aanwezig.De plaatgronden zijnalsgevolgvangeringere droogteresistentie
minder productiefdande overige grondenvan deze pold6r.

-98136,BoooaterBeds enHoogland venSt.Kruispolder
Deze polderwordt inhet zuidenomslotendoorde Ee^loosche
watergang ende Doopersdijk,inhetwestendoordewegAardenburg Eede,inhotnoordendoorde St.Pietersdijk eninhet0.doorde
Eclgischegrens.
Als bedijkingsjaartalwordt 1687vermeld.Aangeziendevoorliggende polders eerder bedijkt zijn,zalhet ookhier eenherdijking
betreffen.
Ookde inhet oostelijkgedeelte
gelegenOranjedijk enhet
geslechte dijkje bijhet GrooteGatwijzen opmeerdere bedijkingen.
De Eecloosche watergang heeft ookterweerszijden tussendijkjesgelegen,waarvan slechtsweinig neer isterug tevinden.
Dehoogteligging bedraagt voorde overslibde dekzandgronden
grotendeels 0.80 - 1.20 m +N.A.P,,plaatselijk ietshoger.Deniet
overslibde zandgronden liggengrotendeels tussen 1.20 -1,60m +
N.A.P.(uitgezonderd dehumusijzerpodzolenwelke 1.60 -2.00m +N.A.P.
en langsdeSt.Pietersdijkzelfs plaatselijk boven2.00 m+N.A.P.
liggen.
Aangeziendeze polder eenzeergevarieerde dikte vanoverslibbing te ziengeeft,isde samenstelling en landbouwkundige waarde zeer sterkwisselend.
De droogste zandgronden zijnhet slechtste endragenmeestal
eenperceeltje armgrasland, datingebruik is al3huisweide vandeze
dichtbewoonde zandrug.Binnen indepolder zienwediverse overgangen
vanhurauspodzolen,slibhoudende zandgrondennaardun overslibde
gebroken totdikoverslibde dekzandgronden.Zoals reed3 inhetvoorgaandewerd opgemerkt,bestaat ereendirectverband tussendedikte
vanoveràekking ende landbouwkundige waarde.Hierdoorvertonende
sterkgebroken typenveel,de lichtgebroken minder endenietgebrokengrondengeenverslemping vande bovehgrondo De overslibde dekzandgronden bestaangrotendeels uithumuspodzolen tot bruine gleygronden.
Vooralinhetn.w.komenvan laatstgenoemde dikke"profielenvoor.
Overigens zijndeZlprofielenweinig endeZ2grondenvrij
goed droogteresistent.Dit iseveneens het geval bijde zandgronden
metdikker ofdunner humusdek.
Zowel dediktevanoverslibbing,de matevangebrokenheid
alsdediepte vanhethumeuze dek zijnopvele plaatsen zoBeergevarieerd,dat opde bodemkaart slechts eenglobaal beeld is gegeven
vande zeerwisselende samenstelling.
137.PolderBewester Eede Bezuiden St.Pietersdijk
Deze polder,waarvan als bedijkingsjaartalI65O,wordt opgogeve^heeft eenbewogengeschiedenis achter zichvandoorbraken en
inundaties.Geziendsverschillende afzettingen,welke hier bovenop
elkaar liggen,moetdeze polderminstens,drie maaloverstroomdzijn
geweest.Ookdevele restantenvanoude dijkengetuigennogvande
worsteling omhet behoudvande cultuurgrond.
Dehoge dekzandrug bijHeilleheeft waarschijnlijkal3 toevluchtsoord tijdensde inundatiesgediend.De parochie Heille is,oud.
Reedsin 1187wordt oenGijselbrecht vanHeille vermeld (vanEmpel
enPieters, 1935)»^ e kunnen aannemen,datdeze plaats eender eerste
bewoningsce-ntrageweest is.De parochie heeft zijnbehoud tedanken
aandehoge ligging opde dekzandrug.
Dehoogteligging vand6polder bedraagtvoor hetnieuwlandgebied 1.20 - 1.60m+ N.A.P.met ietshogere plaatgronden.Dedekzandrug ligtgrotendeels op 1.60 -2.00 m+N.A.P.;het overslibde
dekzand tenz.vandeze rug ligt op0.80 - 1.20 m +N A.P.Slechts
kleine plekjerjkomenboven ofonder ditniveauvoor.
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Donicuwlandgrond tennoordenvandedekzandrug rust inds
diepere ondergrond noggedeeltelijk op'veenen/ofdekzand.Oudland
ishierniet noemenswaard tot ontwikkeling gekomen.7/elis plaatselijk
de oudere,kalkhoudende zavelgrond,welke bijdepolderBewesterEede
EenoordenSt.ÏÏ0tersdijkbeschreven is,inde ondergrond terug tevinden».
Deplaatgronden zijnalsgevolg vande hoge ligging tamelijk
droogtegèvoelig.
Do dekzandgirondensluiten aanopdehiervoor besproken polders.Plaatselijkkernenalsgevolgvandeintensieve bewoning diep
vergraven,vrijhumusrijkeprofielenvoor.
Hetgedeelte ten zuidenvandedekzandrug isookhier weer
afhankelijkvandekalktoestand endemat6vangebrokenheid vanhet
marionedek,inmeer ofmindere mat6 slempig.Verdroging komt als
gevolg vandehierheersende vrijhoge grondwaterstandenweinigvoor.
Inhetwestenvindenv/enog eengedeelte met enige oudland-afzetting
inhetprofiel.Vaak zijnhierdriemarione lagenophet dekzand te
onderscheiden,n.1.oenwat stugge,kalkarme oudelandafzetting,hieropeenmeer ofminder kalkhoudende zavellaag ontenslotte nog een
kalkrijknieuwlanddokje„
138.Middelburgsche polder
Dit poldertje isin 1701bedijkt.Dehoogteligging vanhet
overslibdo gedeelte bedraagt 0.80 - 1.20m +N.A.P. envanhet
niet overslibde dekzand 1.20 -1.60m +H.A.P.
De invloedvanéénder uitlopersvanhetZwin-systeem is
hiergering geweest,daar hetdekzand nog inongestoorde toestand
aanwezig iw.
De overslibde dekzandgronden sluiten bijvorengenoemde,de
niet overslibdo bijdehiernavolgende polder aan (hst,VI.no.139)-
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VI. P0LDEH5,GEHEELOFHOOFDZAKELIJKBESTAANDEUITPLEISTOCENE
ZANDGRONDEN
139«Biezenpclder
Als bodijicingsjaartalwordt 1672vermeid.Aangeziendemariene invloed hiervri.jwol beperkt isgubleventotenkel6 erosiekreken,waarnaast hetdekzand inongeroerde toestandvoorkomt,ia
hetnietwaarschijnlijk,datditgedeelte lange tijd eninhevige
mate aaneb-envloedworkingheeft blootgestaan.Slechts inhet
oostelijkdeelvindenwe enige overslibbing.Dehiervoortkomende
restantenvandijkenv/ijzenopeensterkere marien6 invloed.Deuit
do 14eeeuwdaterende Graafjansdijkopde landgrens Nederland-België,
isniet opgeworpenalszeewering maar betreft eenverhoogde grens
vanhot ambacht Aardenburg.
Dehoogtoligging bedraagt grotendeels 1.20 -1.60m +IT.A.P.
inhotoostelijkdeelkomtvoornamelijk bijde overslibde enslibhoudende dekzandgrondenplaatselijk eeniets lagere liggingvoor en
bijdehogere zandgronden gedeeltelijk eenhogere ligging van 1.60 2.00m +N.A.P.
Grote gedeeltenvandit zandgebied verkeerdentotvoorkort,
alsgevolg van eenzeerprimitiefverwaarloosd afwateringsstelsel,
nietineenoptimale cultuurtoestand,Verschillende gedeelten,vooral
inde lager gelegengebieden,kwamentijdens do'wintermaandendra3te
staan,waardoor randverliezenoptreden.Ookwasde grondhierdoor in
hetvoorjaar te laatinoenbehoorlijke cultuurtoestand.Alsgevolg
vandenatte ligging slompenvoornamelijk de slibhoudendo zandgrondenerg,met alsgevolg dat dezekeihard opdrogen enwegensde
slechte structuur daarenboven eerder aanvochttekort lijden.Een
eerste vereiste voordit zandgebied isdanookeengoed ontwaterings-.
stelsel,v/aarbijvooralookvoor eentediepe vochtonttrekking gewaaktmoet worden.Vannature zijnhiervele zandgronden niet voldoende droogte-resistent omeendiepegrondwaterstand tekunnenverdragen.Doorde ruilverkaveling zijnthansde technische mogelijkhedenaanwezig omeenbelangrijkdeelvanhetgebied van eengoede
waterbeheersing tevoorzien.
Naast een juiste waterbeheersing iseengoede bemestingstoestand eeneerste vereiste.Vooralhetgebied tenoostenvande
Vuilpanstraat staat alsminder productief bekend,hetgeengrotendeelsvoor rekening vaneenmindergoede ofslechte bemestingstoestandkomt.Dit stuk ligt bovendien alseenonbewoond, later ontgonnen,watvergetengebied vervande boerderijen,hetgeendeverzorging ookniet tengoedekomt.
Dehumusdekken wordennaarhetwestendichter bijde bewoningscentra overwegend dikker,terwijldeverzorging hierminderte
wensenoverlaat.
De zandgrondenmet eenongestoord humusijzerpodzolinde
ondergrond geven spoedig sterke engrillige verdroging inhet gewas
tezien.Voor het overige neemt deverdroging nog geenernstige
vormen aan,behoudens de hooggelegen,diep ontwaterde dekzandruggen.
Het langsEedegelogenkreekje iseenoverblijfselvaneen
oud riviertje.Dit isdoor het oudelandsysteemingebruik genomen
entenzuidenvanAardenburg opgevuld metkreekruggrond.Meer naar
het zuidenverdwijnt dekreekruggrond omplaats temakenvoor een
watgebroken,kalkloze overgangs-ofpoelkleilaag opeenondergrond
vandekzand.Doorhetverder dichtwerken of-waaienvandeze laagte,
ligtdeze afzetting thans ca.50cmbedolven onderhetdekzand.
De Eocloosche watergang heeft oorspronkelijkincontact
gestaanmetde Aardenburg30haven,waardoordeze gedeeltelijk metv
zwarekalkrijkekleiisopgevuld.
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