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A«TOBBiest naar gegevens van I r S . ï . Kuipers

In net Boreaal (7000-S©©© v.Chr.) heeft in dit gebied veenvoming plaats gehad. Dit veen s t a a t nu bekend a l s
"veen op grote diepte". Wevinden d i t In Zeeland op diepten
tussen 7 en 1? m- N.A.P» Op de overgang van Boreaal en Atlan<
tleum (£ 5000 v.Chr.) vond een transgressie p l a a t s . Eet veen
werd overstroomd door de zee en deze zette het z.g. "oud-Holoeene Wadzaadw af t e r dikte van i 15 m. Het veen werd tijdens
deze afzettingen sterk samengeperst. D© "Oude Blauwe Zeeklei"
ontstond door de verlanding van d i t waddenlandsohap ten gevolge van de vorming van een schoorwal: "het Oude Duinlandsohap",
Na deze verlanding vormde zich veen op de Oude Blauwe Zeeklei,
Dit geschiedde omstreeks 1800 v.Chr. Omstreeks het begin onzei
j a a r t e l l i n g werd d i t veen weer door de zee aangetast. Het wer^
bedekt met een laag jonge zeezand- en jonge zeekleiafzettinger
die thans overal in Zeeland aan de oppervlakte liggen.
Landbouwkundig zijn momenteel alleen van belang de
Oude Zeeklei, het daarop afgezette veen en de jonge zeekleiafzettiagea.
DE 0UD£ BLAUWSZESKLSI
«• Toorkome^ en h^pff^lffifaîfl
DeOudeZeekleireiktopTholennergenstotbinnen
boorbereik (1.25m}#Debovengrensvandezeafzettingenligt
f.

tussen2.50en4.50mbenedenmaaiveld.DemeestondiepeliggingvindenweindeMiddellandpolders,waarhetveengrotendeelsisweggeslagenenwaardeopslibbingvroegtijdigisbeëindigddoorbedijking.IndeOudelandpoldersheeftweliswaar
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-2nogminderopslibbing plaatsgehad,maarhierishetveenniet
aangetast9 waardoordeOudeZeekleinogoverdektwordt door
eentamelijkdikkelaagveen,
InhetodeelvanSohouwen-Duivelandtreffenwemetde
gewon«grondboorevenmindeOudeZeekleiaan.Inwestelijke
richting komtdezeklei echtersteedshogerinhetprofiel
voorenligtinhetcentrale,laaggelegen deelvandepolder
Schouwen preetischaandeoppervlakte*
Dezeondiepeliggingkan2oorzakenhebben:
1.indepolderSchouwen isdoormoerneringovergrotegedeeltenhetveengeheelofbijna geheelweggehaald.Waardit
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veenniet bedektwasdoorjongezeekleiafzettingen,kwamna
afgravenvanhetveendeOudeZeekleidusaandeoppervlakte;
2.dooropduiking ligtdeOudeZeeklei plaatselijkhogerdan
elders.InhetcentrumvandepolderSchouwen ligtdeOud©
Zeekleiop1.70-2.50m-N.A.P.OpTholenenDuivelend
op3.50-4.50m-N.A.P.

fc* Vorigen van Oude Zeek^efr
De Oude Zeeklei kan bestaan u i t zware, slappe klei
(spier) of u i t meer of minder sterk siinhoudend zand.
In het eerste geval hebben we t e maken met aaneengesloten gebieden, waar de kreken weinig toegang hadden. De
profielen bestaan t o t op grote diepte u i t Oude Blauwe Zeeklei.
De overgang naar het er onder liggende veen i s geleidelijk.
Door klink van de slappe klei liggen deze gebieden thans leger
dan het wadlandsohap«
Het wadlandsohap bestaat u i t min of meer slibhoudend
zand. Op sommige plaatsen is dit zand zelfs v r i j g r o f e n praotiaeh n i e t slibhoudend. Deze gebieden verkeerden bij het begin
van de veenvorming nog in het stadium van een wadvlakte.
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Tenslotte komennoggebieden voor,diedoorsneden
zijndoor talloze grot«reenkleineretotzeerkleine kreken.
Elke kreek bestaat uiteenIetslagergelegen kreekbedding, d.1
opgevuld lametslappeOudeZeeklei en-reen,metaanweerszijdeneenoeverweiTan slibhoudend zand« Achterdeoeverweilen
liggen kommenmetaandeoppervlaktedehierboven genoemde
spier«
De slapheidvandespiervloeit voortuithethoge
humusgeheltetengevolgevaneenbegroeiingnahetverlanden*
Ditzouduidenopeenlangzameopslibbing*alsgevolgvaneen
rustigwaterregimemetperiodieke begroeiingenendpslibbinger
Irkomtooksteviger Oude Zeekleivoor,hetgeeneropwijst,
datindezegevallendeopslibbing snellerheeft plaatsgevonden.

o»fftóR^*lt* irntàm* Mft fftfo«ïywlmm rm mMlmu
DeOude ZeekleiisinZeeland steedstotopzekere
diepte kalkloos.Verondersteld wordt,datbijlangzameopslibbingdekoolzure kalkdoordeplanten isopgenomen enuitgespoeld, terwijlookwegzakkend zuurveenwatervanhetlater
ontstane veeneenzoneonderditveenontkalktkanhebben*
Openkeleplaatsen inhetlagegedeeltevandepoldi
Sehouwen komt katteklei voor.SchelpenwordenindeOude Zeeklei practisohnooit aangetroffen«
Koolzure kalkindebovengrond isafkomstigvanwad«
slakjesenandereorganismen,diezichkunne»ontwikkelenin
eenmoerassige omgeving«
DE SGHOOKWAL-*BgT OtJDHPgmAKDSOHAP"
Door de voming van deze sehoorwal werd de Oude Zeek l e i van de zee afgesloten, waardoor zieh een weelderige plantengroel kon gaan ontwikkelen, die aanleiding gaf t o t de vorming van veen« Het Oude Duinzend is momenteel grotendeels doea
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JongDulnzandoverdekt.Hierendaarkomthetinvalleiennog
aandeoppervlakteenisdanintegenstellingtothetjonge
dulnzandkalkloos.

HET WW
a.Voorkomen
PraotlschoveralopSchouwen-DuivelandenTholen
komteenmeerofminderdikkeveenlaagindeondergrondvoor.
Alleenonderhetduingebied,degrootstekreekruggenende
kreekgeulen (Gouwe,Pluimpot,e t c )ishetveennietaanwezig.
Ookindeondergrond vandemeesteNieuwlandpolderstreftmen
veenaan.Hetbovenstedeelvandeoorspronkelijkeveenlaag
ishierechtermeestalweggeslagen.
Hetveenkomt slechtsopenkeleplaatsenaandeoppervlakte,n.1.inhetcentrumvandePoorttlietseWeihoeken
vroegerookinhetcentrumvandepolderSchouwen.Indit
laatste gebiedishetechterpractischgeheelweggegraven.
DediktevanhetveenpakketvarieertindeOudelandpoldeisvanenkelecentimeters (centrumvanhetwaterschap
Schouwen)tot5.50m indePoortvlietseY/eihoek.Indejonge
Nieuwlandpolderslooptdediktevandeveenlaagvanenkele
decimeterstot2m.Deonderkantvandeveenlaagligtvrij
vlak (ca3.50m-N.A.P.).IndepolderSchouwenkomtechter
dereedseerdergenoemdeopduikingvandeOudeZeekleivoor,
zodathetveenvoor zoveraanwezig,hierook£ogerligt.De
hoogtevandebovengrensvandeveenlaagvarieerttamelijk
sterkdoormoernering,afslagofverschilinklink»Wevinden
dezegrensmeestaltussen1.60en3.40m-H.Â.P.
b.Aardvanhetveen
Hetoudste,meestvrijdunneveenlaagje,directop
deOudeZeekleibestaatmeestaluiteutroophveen,vooralriet«
veen,meteengeletinteneengelaagdestructuur.Spoedig
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gaat ditrietveen over inbosveenmet roodbruine tiriten«Men
wil ditvoorkomen van bosveennaar analogie van het voorkomen
van ander bosveen in de buurtvangrote rivieren in verband
brengenmetde Schelde,die vroeger eenNoordelijke tak gehad
heeft,welke door het tegenwoordige eiland Tholen liep.
In die gevallen,waarbijhet veen niet is aangetast,
vindenwe bovenhet dikke pakket bosveen somsweer een dunne
laag rietveen,die ontstaanmoet zijn bijeengeleidelijk opdringen van de zee bijde aantasting vanhet veengebied, enkele eeuwen vooronze jaartelling.Dit eutroopheveen gaat vrij
plotseling over in een dek kalkloze zware klei.Een enkele mai
werd dit bovenste laagje rietveen ookgevonden inde ondergron
van een jonge polder,waaruit blijkt,dathet veenhier niet
overal even sterk isaangetast door de zee«
o.De bewoning
Omstreekshet beginonz.erjaartelling ishetwestef

lijk deel vanhet veengebied bewoond geweest.BijHaamstede en
Duîvendijk« zijnopniet gemoerde percelen op degrens van
poelklei enveen scherven van inlands-Germaansaardewerk aangetroffen«
MARIEKETRANSGRESSIES* GEPAARDGAANDEMET AANTASTING VANHET
TEEN
*• De eerste aantasting
IndeRomeinse tijdwerd door een transgressie het
veen langzamerhand doorde zeeaangetast« Uiteraard zijn deze
inbraken inhet veengebied alleen terug te vinden inde z.g.
oude kernen,waarhet land geheelverdronken is« Er bestaan
aanwijzingen,datde zavelige ondergrond van de kleinlaatgrondeatijdensde eerstemariene transgressie is afgezet« We vindendeze kleip3aatgronden nuterug indi polderSchouwen en op
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TholeninhetgebiedronddemondingvandePluimpot.Inal
dezegebiedenishetveenovereenbepaaldedikteweggeslagen
enhetnietaangetastedeelisoverdektdooreenlaagkalkrijk
sllbhoudendzend ofkalkhoudendelichtezavelofzavel.De
grenszavel-veenisvrijscherpenzonderovergangslagen.Dit
zouduswijzenopeenplotselingbinnendringenvandezee.Bij
eenmeergeleidelijketransgressiezoudeneerstkrekenInhet
veenzijnuitgesehuurd,waarbijhetveendanlangzamerhandbedektzouzijngeraaktdoorkleiigeafzettingenvanuitkreken«
Aangenomenmagdusworden,dattijdensdeeerstetransgressie
zee-inhammenzijngevormd.Welzullenindezeinhammendiepere
geulenenminderlaaggelegenplatengelegenhebben,maarde
krekenzijnnietmeeralszodanigteherkennen,daarbijde
jongereinbrakendezekrekenstelselsweerzijngebruiktdoor
hetopkomendezeewater,zodatzewerdenverjongd ensomstevensvervormd.

x

AangezienopWalcherentijdensdedoorBennemaen
vanderMeeraangegeventransgressiekortvoorhetbeginonzer
jaartellinggrondenzijnafgezet,diesterkegelijkenisvertonenmetdekleiplaatgrondenvanSohouwenenTholen,ligthet
voordehandaantenemen,dataldezegrondenuiteenzelfde
periodestappenenmisschienvroeger,voorzoverhetWalcheren
endegrondenrondBurghbetreft,eengebiedgevormdhebben»
HetgebiedinhetNoordelijkdeelvandepolderSchouwenkansa ^,

\

mengehangenhebbenmetdatbijBurgh.Ditlaatsteverdwijnt
namelijknaarhetnoordentoebijRenesseondereendikpekket
dulnzand,datinlatereeeuwenovereenbredestrookjonge
zeekleigrondengestovenis.Het isechterookmogelijkdathet
transgressiegebied inhetnoordelijkdeelvandepolderSchouwenafkomstigisvan eenprae-RomeinsedoorbraakvandeschoorwaltussenSohouwenenGoeroe.

\
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Hetkleiplaatgebiedroad dePluimpotopTholen ligt
reelverdervandekustdandebovengenoemdegebieden eneen
verband tussenditenanderekleiplaatgebiedenisdanookmoeilijkteleggen.Er bestaan aanwijzingen,dat zichbijdepraeRomeinsetransgressie eenSoheldearmgevormdheeft,dieverbiß«
dinggekregen heeftmet deStrieneendeSohelde.Indit geval
zouhetkleiplaatgebied vanTholenontstaan zijnalseenstrooi
kleiplaatgrond langsdezeoude Scheldetak.
*>•D®tweedemariene transgressie met aantasting vanhetveen
Dezetransgressie begonomstreeks dederde eeuwn.
öhr» en isveel belangrijker geweest dan devorige.Indeze
periode ishet Oudelandontstaan.Omstreeks dè9eeeuwnamdez<
transgressie eeneinde.
Het veenwerd van allekanten doordiephetland indringende krekenstelsels aangetast envan hieruit overdekt met
eenlaag zeeklei,de z.g. poelklei.Devan devorigetransgres'
sieafkomstige zeegaten Indesohoorwal endekreekgeulen zullenalsinvalspoorten voordezetransgressie hebben dienstgeJ-

daano
Doordathetveen via degeulen bijlagewaterstanden
zijnovertolligewaterkonlozen,begoninklinkingvanhet
veenoptetreden.Ter plaatsevan dekreekgeulen,die aanhet
eindevandezetransgressieperiode verlandwaren,washet veen
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echtergeheelofgedeeltelijkweggeslagen enhiervond dusnie
ofnauwelijks enigeklinkplaats.Deze geulenkwamen daardoor
alsruggen inhet landschapte liggen.Ditverschijnsel wordt
inversievanhet landschapofomkeringvan hetreliëf genoemd.
Debewonersvestigden zichlangsdekreekruggen en indelaatstestroomgeulenwerden dewegengelegd.Hetlandwastoennog
onbedijkt.
Het zogevormde landschapnoemtmenhetOudeland en
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de hiertoe behorende gronden Oudelandgronden. Van het gebied
Schouwen-Duiveland en Tholen rekenen we de volgende inbraaks t e l s e l s te dateren u i t deze t i j d :
S o h o u w e n - D u i v e l a n d
1. In het z.w. deel van de polder Schouwen bij Haamstede u i t
Zuid-zuidwestelijke richting;
8. In het n. en n . o . van de 'polder Schouwen u i t n . o . richting
tussen Kerkwerve en Klaaskinderenkerkef
3. Het noordelijk deel van de polder "de Vier Bannen van Duivelend".
T h o l e n
4.InhetgebiedvandepoldersScherpenisseenPoortvlie*uit
z.w.richting;
5.IndepolderSintMaartensdijkuitw.riohting;
6.IndepolderSohakerloo.
VenaldezeInbraaksystemenzijnthansdekleidekken
ophetveenbuitendekreekruggenkalkloos,terwijlopdekreek
ruggendeprofielenmeestaltotca50cmo.mv.1) kalklooszijn*
Inhetn.o.deelvandepolderSchouwenenindepoldersPoortvliet,SohakerlooenhetOudelandvanSt.Maartensdijk zijnde
kreekruggenechterkalkhpudend aandeoppervlakte.Dezezijnin
delateretijdverjongdofwelnieuwgevormd.
DekreekruggenzijnopSchouwenenTholenminder
sterkontwikkelddanopWalcheren enZuid-Beveland.IndepolderSchouwenheeft alleeneenenkelegrotekreekrug bijHaamstedegeenveenmeerindeondergrond.VoorTholenisdealof
nietvenigheidvandeondergrondderkreekruggennognietonderzooht.
OpTholeneninminderemateookopSchouwenzijn
tweeperiodenvandezetweedemarienetransgressieteonderschelden.1er
stwerdenovergroteoppervlaktenhetveenendó
1) o.mv.aonderhetmaaiveld
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zavel u i t de eerste transgressieperiode overdekt door zware,
kalkloze poelklei. Vervolgens werd d i t poelkleilandschap v r i j plotseling aangetast door kreken, die het begonnen te doorsnljden. Op een deel van de poelklei werden vanuit de kreken zavel«
dekken afgezet. De zee heeft blijkbaar plotseling weer toegang
gekregen tot d i t gebied.
°- De derde mariene transgressie:ontstaan van Mlddellan&grondej
Deze aantasting begon ongeveer 1000 n.Chr. en geeft
hetzelfde landschapsbeeld te zien, n . 1 . kreekruggen en poelgronden. Zowel de kreekrug- als de poelgronden zijn hier echte:
kalkhoudand3of kalkrl.1k t o t in de bovengrond. Dit landschap
-wordt gerekend tot het Middelland; de hierbij horende gronden
heten Middellandgronden.
Tot deze transgressieperiode worden de volgende krekenstelsels gerekend:
S o h ouw e n - D u i v e

land

' 1 . De inbraak uit n . richting tussen Renesse en Looperskapelle
in de polder Schouwen;
2. De inbraak bij zierikzee vanuit z. en o. richting (vanuit d
Gouwe);
3 . In de polder dé Vier Bannen van Duivelend een krekenstelsel
vanuit het westen via de Gouwe;
4. In dezelfde polder een krekenstelsel vanuit het noorden via
het gebied van Dreisohor;
5. In de polder Dreischor vanuit het n.w* u i t de Gou^j
6. In het n.o. van de polder Schouwen verjonging van het kreke
s t e l s e l u i t de tweede transgressieperiode vanuit de Gouwe.
Th o 1 e n
?. Vanuit de monding van de Pluimpot vanuit z«z.w. richting is
de polder Poortvlie*{
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8.AantastingvandepolderSt.Maartensdijkvanuithetwesten,
dusdirectvanuitdeSchelde;
9*VerjongingTanbestaandekrekenindepolderSchakerlooen
ineendeelvandepolder1500Gemeten;
10«Aantastingensedimentatievanjongeregrondeninhetoostelijkdeelvandepolder1500Gemeten,oorspronkelijkbehoren
detothetoudekerngebiedSchakerloo,dochnadeeerste
aantastingvanSchakerloobuitengedijkt.
Ookindezeperiodezijntweephasenteonderscheiden,n.1.eeneerstezwakkereaantastingendaarna,wellloht
nahetopruimenvanstukkenvoorland,eenveelsterkereaantasting«InhetgebiedSchouwen-Duivelandzienwenamelijk,dat
indetransgressiegebiedenvandezeperiodedepoelkleiofhet
veeneerstbedektisdooreenlaagkalkrijkekleimetschelpen
endatdaarop,meestalmeteenvrijscherpeovergang,dekalkhoudendezavelafzettingenliggen,diebijdethansnogalsruggenaanwezigekrekenbehoren.Wevindenplaatselijk,b.v.bij
Noordwelle indepolderSchouwen,dehierbovengenoemdekelkrijkekleilaagdirectophetveen.Wehebbenhierdusmeteen
veengebiedtedoen,datnognietdoorpoelkleiwasbedekten
dusbijdetweedetransgressienietwasaangetast«Xnenkele
inbraakgebledenzijnalleendekreekgeulenuitdetweedetransgressieperiodeverjongd.Wetreffenhierduskalkhoudendekreek
grondenaannaastkalklozeovergangs-enpoelgronden«
Tijdensdezederdetransgressieperiode begondemens
zichdoorhetopwerpenvandijkentegenhetopdringendewater
tebeschermen.,Srzijnduidelijkeoverblijfselenvandezedammenendijkengevonden,b.v.bijNoordwelle-Sllemeetinde
polderSchouwenenindePoortvlietseWelhoek.Eenaantallage
kreekbeddinggrondankanverklaardwordendooraantenemen,dat
doordebovengenoemdedammenendijkendekreekbeddingenniet
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konden verlanden, zodat ze thans nog a l s lage kreekbeddingen
in h e t t e r r e i n liggen«
mpmiNQ-OFSLIBBIKG YAH NISÜWLAKD

Omstreeks 1100 n.Chr. begon de mens zioh langzamerhand meer en doelmatiger tegen de zee t e beschermen door d i j k aanleg. De oudste polders dateren u i t deze t i j d .
Ongeveer 1300 n.Chr. was de periode van de e r g s t e
aantasting van het oude kernland b l i j k b a a r v o o r b i j . In de v e r loren gegane gebieden ontstonden op een ondergrond van nog
n i e t geheel weggeslagen veen een groot a a n t a l zandplaten, die
g e l e i d e l i j k met k l e i i g m a t e r i a a l opslibden. Dit z i j n de z . g .
opwassen. Deze opwassen waren gesoheiden door k l e i n e r e en g r o t e r e geulen* Er ontstond aldus een u i t g e s t r e k t schorrengebied.
Dó schorren werden gebruikt a l s schapenweiden.
Tussen 1300 en 1600 z i j n deze opwassen in een s n e l
tempo b e d i j k t . Ze waren over een grote u l t g e s t r e k h e l d reeds
r i j p . Meestal bedijkte men tegen de oude kernen aan. Sen enkel
keer ging men n i e t over t o t a f s l u i t i n g van een g r o t e kreek.
Hierdoor z i j n sommige opwassen oorspronkelijk a l s eiland bedijkt.
Ha deze periode van i n t e n s i e v e opslibbing en gering«
aantasting hadden de eilanden Sohouwen-Duiveland en Tholen in
g r o t e trekken de hulâige vormen. De verschillende oude kernen
waren echter nog gescheiden door enkele grote kreken, n . 1 . de
Pluimpot en de Breede V l i e t op Tholen en het Dijkwater op
Schouwen•
In de 16e eeuw gingen weer vele oude kerngebieden
en jonge polders v e r l o r e n . Vooral de zuidkant van SohouwenDuiveland en Tholen had s t e r k t e l i j d e n . Van de volgende p o l ders gingen weer grote stukken v e r l o r e n : Op S o"h o u w e a t
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BurghenWestland,Schouwen,deVierBannenvanDuiveland,
Bloys-,Bommenede-enNataerspolder;OpTh o1en:DePoortvlietse,deKlaasvanSteenland-endeStavenissspolder.
b.De.jongsteaanslibbingonderInvloedvandebedliklng
Ha1600isnogeenkleinaantalpoldersbedijkt.De
jongstesedimentatiestondgeheelonderinvloedvandedijken
endaardoorzijndez.g.aanwassenontstaanmetdehoogsteen
zwaarsteopslibbingtegendeoudedijkenaan.

J

w

Wekunnennogtweetypenaanwassenonderscheideni
1.Aanslibbingindevaakmethulpmiddelen»andemensépengehoudengeulen.Langsdebeideevenwijdigaanelkaarlopende
dijken zijndanopwassenontstaan,dietotkleine,langgerekte,smallepoldertjeszijnbedijkt,b.v.depoldersinde
vroegereGouweendePluimpotopTholen.
2.-Aanslibbinginstillehoekenbuitendijks,waarbijvrijbrede
aanwassenensomsnogeenenkeleopwasontstonden,b.v.de
Yrijbergsepolder,deHollairepolder,devanHaeftenpolder
endeJohannaMariapolder,alleaandenoordkustvanhet
eilandTholen.

ITO m<mm<èw m mmmvmwm*mmw
JLJfflLSB*ë£
De oude zeekleikomtinhotlag»gedeeltevandepolderSchouwen
«andeoppervlakte door afgravingvanhetveen,datpractischnietdoor jonge
zeekleibedektisgeweest.Weonderscheidendevolgendebodeatypen*
Pw1 kleiige,oude zeeklei("spier»1)
Kalkloze,fijzandigeslappe,lichte klei,opca50cmgeleidelijk overgaandingereduceerd,kalkhoudend, slibhcudendfijnsand,
ca*moeraskalkaandeoppervlakte
Pa2 sandige,oude zeeklei
Kalkloze,lichte zavel,opca50cmgeleidelijk overgaandingereduceerd,
kalkhoudend fijn zand,
ca•moeraskalkaandeoppervlakte,

MD CTD-^HD
Oudste afzettingenvanjonge zeekleilandsohap.Beprofielen zijn
practisch kalklooBenhebbeneenslechte structuur.Degronden«ordennaar
onderentoezwaarder.Oudelandgronden zijn laaggelegenenvertonen Inversie.W<
onderscheidendevolgende bodeareeksent
MOk OudeKreekruggronden
üOt OndeOvergangsgronden
MOp Oude Foelgronden
MOa OudeKleiplaatgronden
OpdebodemkaartkanmenbijdebodemtypenvandeOudelandgronden
devolgende toevoegingenaantreffent
n - geheelafgegravenpercelen (uitgekleid ofontzand)
m - gemeerdengeëgaliseerd
a1 - gemoerd,nietgeSgaliseerd
a2 - sterk gemoerd,niet geëgaliseerd
v - dunnereofdikkereveenlagen,beginnend beneden50cm
w - idem,beginnend tussen30en60ca

-a.
~ - sandige oude «eekleibeneden 50em
-

- kleiige oude seekleibeneden 50om

Ä

- sandigeoude seekleiboven 50on

=

- kleiigeoude seekleiboven 50cm

n - bovengrond kalkhoudend doorNieuwlandinvloed
o - dunnererfdekdanmetbodemtype overeenkomt
p - katteklei inde ondergrond beneden60om
pp - kattekleiondiep,boven60cm
e - oudewoonplaatsen
zl - grofzandige ondergrond boven 50ca

Bovengrond kalkarmetotkalklose lichte zavel,naarbenedentoeovergaand inkalkhoudend,aHbarm sand.Debovengrond vertoontnelgingtotdiehtalampen.
MOkt sandigehoogglegen,oudekreekruggrond
Eendekkalklose,zeerlichte zavel(10-17%afellbbaar),
boven 50cmreeds overgaand inietsslibhoudend zand,
M0k2 lichte,roestige oudekreekraggrond
Bovengrond ietszwaarderdanbijhet vorigetype (15-25$afellbbaar), op
omstreeks 50cmovergaand inslibhoudend sand,eveneensiets zwaarderdan
bijhetvorigetype.Degrondenliggen lagerdandievanM0k1
M0k3 zwaardere roestige oudekreekruggrond
Hetgeheleprofielweer iets zwaarderdanhetvorige.Bovengrond kalklose
lichte zavel(20-25$afslibbaar),opomstreeks 50cmovergaand invochtig,
flinkslibhoudend,fijnzand.Vrijhomogeenprofiel.Hetkalkgehalte
neemtonder40ombenedenmaaiveldtoeenvertoonteentop (*5%) inde
laagvan60-80om.Deprofielenwordennaarbenedestoefljnzandiger.

Qrcnden opovergangvankreekrug-naarpoelgronden.De profielen
zijnietszwaarderdanbijde oudekreekruggrondenentevens iets lager gelegen.
De bovengrond ispraotlschkalkloosmetlagepH's,Veenkomtmeestalvoor

£

-3tussen100en200cmo.mv. *)
M0t5 heterogene lichte overgansgrond
Lichte,ietskalkhoudendekreekruggrond (15-2556afslibbaar)tossen50en
100cmo.mv.plotseling overgaand lapoelklei(50-80%afslibbaar).
M0t6 homogene overgangsgrond
Bovengrond kalkloze zavel(20-30%afslibbaar),opomstreeks 50cm zeer
geleidelijk overgaand inmeestal iets zwaarder,soms ookiets lichter
materiaal.De ondergrond ismeestalietskalkheudend.
M0t7 heterogene zwaardere overgangsgrond
Bovengrond zavel (20-30$afslibbaar),tussen 50en100cm o.mv.meteen
vrijscherpe grensovergaand inpoelklei (50-80%afslibbaar)meteen
slechtestructuur.Veelroestverschijnaelen,hetgeen duidt opveelvuldige
wateroverlast.De bovengrond iskalkloosjhetkalkgehalte neemtnaar
benedentoe totdepoelklei.Deze isweerpractlsehkalkloos.
M O D OudePoeleronden
D e » gronden liggenhetverstvandekrekenverwijderd.Veen is
meestalopgeringe diepte aanwezig.De grondwaterstanden zijnhoog;het grondwater isbovendien meestalbrak.De grondenhebbeneen slechtestructuur, gepaard gaande met lagepH's. Zeliggenmeestalingras*
M0p8 verwerkte lichte,oudepoelgrond
Een homogeenmengselvan overgangsgrond enoudepoelklei,ontstaandoor
menselijke invloed.De grondenliggen laagenvertonen snelzoutoverlast
vanwegede goededoorlatendheid.
M0p9 rodoornachtige oude poelgrond
Roodbruin gekleurde,humeuzepoelkleimet lagepH's.De grond is zeer
moeilijkte bevochtigen.
M0p10hoge,heterogene, lichtere oude'poelgrond
Eendundek overgangsgrond,boven 50cmo.mv.plotseling overgaand in
zwarepoelklei (50-^80%afslibbaar)met slechte structuur.Hetdek zavel

•)o.mv.«*onderhet maaiveld.

opdepoolkleiIszodun,datdittypemeereigenschappenvanpoelgronden
danvanovergangsgrcndenheeft.
M0p11 zwareoudepoelgrond
San zeerdondekovergangsgrond,geleidelijk overgaand inawarekalklose
poelklei (50-80$afslibbaar)netslechtestructuur (prisma's).Deze
grondenliggeningras.
MDp12veen
Ben zeerdundekovergangsgrond opveen.Koetuitsluitend voor inhet
centrumvande PoortvlietseWeihoek.Eetveenreiktnooit geheeltotaan
deoppervlakte.Steeds ligtoverhetveeneendundekzaveloflichte
zavel.

Grondenmetinbet profieleenduidelijk zichtbare,meer ofminder
dikke,zware,kalklozekleilaagmet slechtestructuur.De gronden lijken
overigensveelopkreekruggronden.Zewardenonderscheidennaardedieptevan
de zwarekleilaag.
MQa15lichte,oudekleiplaatgrond
Eendek^meestalkalkloze lichte zavel,beneden50cao.mv.rustend op
eenvrijdunne laagkalklozeklei,dievervolgensovergaat inkalkrijk,
slibhoudend zand.Dittypelijktveeloptype M0k2.
Möal6oudekleiplaatgrond
Bendundekmeestalkalkloze,lichte zavelvan30-40cadikte,rustend op
zwarekalklozekleisetslechtestructuur,beneden50cao.mv.overgaand
inkalkrijk,slibhoudend zand.Hier ligtduseenvrijdunnekleilaagondiepinhetprofiel.

Frofielopbouwenlandschappelijke liggingkomenovereennethet
Oudeland.De grondenliggendusbetrekkelijk laagenvertoneninversie.De
laagstgelegentypenvertonennaar onderentoe zwaarderwordendeprofielen.De
lüddellandgrondenzijnkalkrijkerdandeOudelandgrendenenhebbeneen stras-
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tuur, welke overeenkomt met die van de Nieuwlandgronden. Be Indeling van de
bodemreeksen geschiedt naat1 zwaarte van de bovengrond en diepte van de zwaarder«
ondergrond, Weonderscheiden de volgende reeksent
me jongere kreekruggronden
MMk jonge kreekruggronden
MMt jonge overgangsgronden
MMp jonge poelgronden
Opde bodemkaart kan men bij de bodemtypen van de Middellandgronden
de volgende toevoegingen aantreffenj
k

- zwaardere, reep. dikkere storende laag boven 50 cm, soms eindigend beneden 50 om o.mv.

d

- zwaardere storende laag beneden 50 cm, soms doorgaand tot beneden 100 ca
o.mv.
v

- gedeeltelijk afgegraven percelen, zeer ongelijke ligging van het perceel

ra - gemoerd en geëgaliseerd
m1 - gemoerd, niet geëgaliseerd
m2 - s t e r k gemoerd, niet geëgaliseerd
-

- sandige oude zeeklei beneden 50 cm o.mv.

-

- kleiige oude zeeklei beneden 50 cm o.mv.

Ä

« sandige oude zeeklei boven 50 cm o.mv.

-

- kleiige oude zeeklei boven 50 cm o.mv.

n

- bovengrond kalkhoudend door nieuwlandinvloed

z

- grofzandige ondergrond beneden 50 om o.mv.
loajere kreekruggronden.
Deze gronden hebben een zwak kalkhoudende bovengrond. Ze zijn ontsta«

door verjonging en vergroting van bestaande Oudelandkreken,
MKr1 zeer lichtzavelige, jonge kreekruggrond
Hooggelegen grond met een vrij dun dek kalkarme, zeer lichte zavel
(10-15$ afslibbaar), dat geleidelijk overgaat in een sandige kalkrijke
ondergrond.
WtZ lichtzavelige, jonge kreekruggrond

Vrij hooggelegen grond met een dek kalkarm lichte sarei (15-25$ afslibbaar), omstreeks 50 emo.mv. geleidelijk overgaand ia een fijnzandige,
iets slibhoudende, kalkrijke ondergrond.
De bodemreeksen Jongera overgangsgronden en jonger« poelgronden sijn niet
in de legenda opgenomen.

3mm tat-frwyçiyHff
Gronden ast kalkhoudende tot kalkrijke zavels (10-25$ afallbbaar),
omstreeks 50 cmo.mv. geleidelijk overgaand in «en fijnzandige, iets slibhoudende, kalkrijke ondergrond.
MMk1 seer llchtzavelige, jonge kreekruggrond
Hooggelegen grond net een vrij dundak kalkhoudende tot kalkarme, zeer
lichte zavel (10-15$ afslibbaar), dat geleidelijk overgaat in een zandige,
kalkrijke ondergrond.
IQSc2 liehtzavelige, jonge kreekruggrond
Vrij hooggelegen grond met een dek kalkhoudende tot kalkrijke lichte
zavel (15-25$ afslibbaar), op omstreeks 50 en o.rnv. geleidelijk overgaand
in een fijnzandige, iets slibhoudende kalkrijke ondergrond.
MMk3 zavelige, jonge kreekruggrond
Vrij hooggelegen grond met een dek kalkhoudende tot kalkrijke zavel
(25-35$ afslibbaar), dat op omstreeks 50 ca o.mv. overgaat in een slibrijke, fijnzandige, kalkrijke ondergrond.

Kalkhoudende zware zavelprofielen (20-35$ afslibbaar) set een ondergrond Tandezelfde zwaarte als de bovengrond en soms iets zwaarder dande
bovengrond. Deze jonge overgangsgronden hebben een hogere grondwaterstand dan
de kreekruggronden.
MMt1 homogeen, HchtzaveHge, jonge overgangsgrond
Het gehele profiel bestaat uit lichte zavel, meestal 20-25$ afslibbaar,
set een kalkhoudende bovengrond opeen kalkhoudende tot kalkrijke ondergrond.

-7MMt2 heterogene, lichtzavelige, jongeovergangsgrond
Eendeklichttezavel(20-25$afslibbaar)neteenkalkhoudende bovengrond,
beneden 50cmo.mv. overgaand inkalkrijke zavelofklei.Deze gronden
zijnietsalempig.
M?lt3 homogene,savelige, jonge overgangsgrond
Geheleprofiel zavel,iets zwaarderdanbijMMt1 (25-35$afslibbaar)met
zwakkalkhoudende bovengrond opkalkhoudende totkalkrijke ondergrond.
Doorde lage liggingisde structuur tevensietsongunstiger danbij MMt1,
MMt4 heterogene, zavellge,jonge overgangsgrond
Eendek zavel (25-35$afslibbaar),kalkhoudende bovengrond, beneden 50ca
o.mv.overgaand inkalkrijke klei.Dit profielisoverhet geheelgenomen
weer iets zwaarderdan MMt2.Bovendieneen lichteneiging totslempigheid
vanwegede zwaardere ondergrond.
BÜt5 lichtzavelige, jonge overgangsgrond opoudepoelklei
Bendek lichte zavel(20-25$afslibbaar)metkalkhoudende bovengrond,
beneden 50cmo.mv. zwaarderwordend enmeestalovergaand ingrijze klei
envervolgens inbruingrijzekalkloze,oudepoelkleivan slechte structuurenvervolgens somsinveen.
MMté zavelige, jonge overgangsgrond opoude poelklei
Eendek zavel(20-35$afslibbaar)metkalkhoudende bovengrond,beneden
50omo.mv.meestalzwaarderwordendenvervolgensovergaand inbruingrijze,kalklozepoelkleivan slechte structuur envervolgenssomsinveei
De bovengrond isdus zwaarderdanbijhetvorige type.Dittype islager
gelegendanallevorige typenvan jonge overgangsgronden.Veelgleyverschijnselen enminder gunstige structuur.
MMt7 Oude overgangsgrond meteendundekkalkhoudende zavel
Een deklichte zavelofklei(20-35$afslibbaar)boven50cmo.mv. overgaand inkalkloze zavel.

Deze gronden zijn laaggelegen en bestaan uit homogene, zware kleiprofielen net een kalkhoudende tot kalkarme bovengrond. De ondergronden zijn
meestal z i l t . Ze onderscheiden sieb van de oude poelgrcnden door hun kalkhoudendheid. Boven 120 es o.mr, wordt vaak veen aangetroffen» Het CaCO^-gehalte
neemt naar beneden toe af. Direct op het veen i s de klei neestal geheel kalkloos.
MMp2 vrij laag gelegen, jonge poelgrcnden
Het gehele profiel bestaat uit vrij slappe, naar beneden toe raak iets
zwaarder wordende kalkhoudende klei met meestal zwak kalkhoudende bovengrond.
MMp3 laaggelegen, jonge poelgrond op oude poelgrond
Ben dek vrij slappe, naar beneden toe meestal iets zwaarder wordende klei
set doorgaans zwak kalkhoudende bovengrond, beneden 50 ca o.av. overgaand
in kalkloze, oude poelklei van slechte structuur.
MMp4 oude poelgrond ast een dun dek kalkhoudende zavel
Sen dek jonge zavel (20-35$ afslibbaar), boven 50 es o.mv. reeds overgaand in kalkloze, oude poelklei net een slechte structuur.
Wiïp5 oude poelgrond met een dundek kalkhoudende klei
Een dek jonge klei (>35% afslibbaar), boven 50 cm otm. reeds overgaand
in kalkloze oude poelklei met een Blechte structuur, Meer nog dan het
vorige begint dit type te lijken op de oude poelgrond.

Afzettingen tegen reeds bedijkt land aan. De profielen worden naar
beneden toe lichter en zijn zowel in boven- als ondergrond kalkrijk. Het land
l i g t vrij vlakj er heeft zich geen inversie voorgedaan. Sen venige ondergrond
i s boven 120 cm o.mv. nagenoeg nooit aanwezig. De verschillende bodeœtypen
gaan zonder scherpe grenzen in elkaar over.

Weonderscheiden de volgende bodemreekeenj
MB schorgrenden
Uta zuurbomige scher- en plaatgronden
Wl lage plaatgronden
Wk hoge plaatgronden
Wr kreekoeverwalgronden
Ufo overslaggronden
Wb kreekbeddinggronden
MBv verwerkte gronden
De verschillen tussen de bodemtypen van Niouwiandgrondenworden aangegeven met twee cijfers. Het eerste cijfer slaat opde zwaarte van de bovengroad. Het tweeds cijfer slaat opde diepte, waarop sida ds overgang van zwaar,
der naar lichter materiaal voltrekt. De volgende klassen sijn opgesteld»
zwaarte van de bovengrond:

verandering in het profiel:

0 >15% afslibbaar zware klei

1 beseden 50 m o.sr.

1 35-45$ afslibb. klei

2 omstreeks 50 cmo.av.

2 25-3551 afslibb. zavel

3, beven 50 es O.BV,

3 15-25$ afslibb. lichte zavel

. 4 boven 30 on o.srr.

4 10-15$ afslibb. zeer 1. zavel
5 idea, zaveldek zeer ondiep
6 <10% afslibbaar zand
We kannen bij Nieuwlandgronden de volgende toevoegingen bij de bode»
typen tegenkomen:
k - zwaardere, resp. dikkere laag boven 50 em, sons eindigend beneden 50
es o.inv.
d - zwaardere, storende laag beneden 50 en, sóas doorgaand tot beneden 100
en o.nv.
a - bevengrond gemengd net grover zand, vaak oversl&ggrond of verspeeld
plaatzand

«10t - gereduceerde ondergrondbeneden50eno.iav.
tt « gereduceerd©ondergrondboven50cao.nv.
u « geheelafgegravenpercelen (uitgekleidofentsend)
e - oudewoonplaatsen
r «. rodegrond (knel)

s

* grofsandige ondergrond beneden 50 en o.jnr.

zl - grofzandige ondergrond boren 50 ca o.mv.
x *» eotspostgronden
e

- donner erfdek. dan net type overeenkomt

Orondennet een ongestoord of weinig gestoord profiel sonder scherpe
overgangen. De bovengrond bestaat uit neer of Binder kleiheudend materiaal vas
goede structuur, geleidelijk overgaand In fijnsandlg, slibhoudend materiaal.
Het grove zeessand kont niet voor beven 100 omo.nv. De swaarte van de bovengrond varieert van 10-60$ afslibbaar, de dikte van de klelhoudende laag sehonseit tossen 30 en neer dan 100 en. Dewaterhuishouding i s doorgaans zeer goed.
IfflsOl diepe zwaarkleiige sehorgrond
Een dek kalkhoudende tot kalkrijke klei van >k% afslibbaar, beneden
60 es o.mv. geleidelijk Iets lichter wordend. De ondergrond is gereduceerd.
HBS02 matig diepe zwaarkleiige sehorgrond
Een dek kalkhoudende tot kalkrijke klei van >A5% afslibbaar, opomstreeks 50 on o.nv. geleidelijk iete lichter wordend. De ondergrond is
asin of neer geredueeerd.
Î3îs11 diepe kleiige sehorgrond
Een dek klei van 35-45$ afslibbaar, beneden 60 on o,nv. geleidelijk
overgaand In savel of liebte zavel, welke neestal gereduceerd i s .
H?s12 kleiige schorgrend
Eendek klei van 35-45%afslibbaar, op onstreeks 50 en o.nv. overgaand
In lichte savel of slibhoudend zend.
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?iü&13 «»diepe kleiige schorgrond
Een dek klei van 35-45?. afslibbaar, boven 40 cm O.HV. overgaand in
slibhoudend zand.
îUs21 diep© zavelige sehorgrond'
Een dek zavel van 25-35$ afslibbaar, beneden 60 cme.av» geleidelijk
overgaand in lichte zavel. Dit type koot van alle schergronden het meest
voor. ?aak kan men aadiep iets zwaardere lagan aantreffen. De structuur
van deze lagan is goed en daarom «erken ze meestal niet storend.
Itïs22 zavelige schorgrond
Een dek zavel van 25-35$ afslibbaar, op omstreeks 50 cmo.mv. geleidelijk overgaand in slibhoudend zand. De vochtvoorziening is net hele jaar
nog voldoende.
tt!s23 ondiepe zavelige schorgrond
Een dek zavel van 25-35$ afslibbaar, boven 40 e» O.OT. overgaand in slibhoudend zand, In het zand koot het slib veelal in fijne bandjes voor;
de watervoorziening blijft hierdoor goed.
Ms31 diepe lichtzavelige sehorgrond
Het gehele profiel bestaat u i t lichte zavel van 15-20$ afslibbaar, boven
50 cmo.mv* meestal 20-25$ afslibbaar.
?üs32 lichtzavelige schorgrond.
Een dek lichte zavel van 15-25$ afslibbaar, op omstreeks 50 era o.mv.
geleidelijk overgaand in slibhoudend zand.
Ü?s33 ondiepe lichtzavelige schorgrond.
Bén dek Heat« zavel van 15-25$ afslibbaar, boven ifi era o.mv, overgaand
4n sütfeoudend zand. Het vochthoudend vermogen van het dunne zaveldek
i s gering en daarom kan dit type in droge zomers last krijgen van u i t droging.
Ms42 zeer lichtzavelige schorgrond
®en dek zeer lichte zavel van 10-17$ afslibbaar» op erastreeks 50cm
©,mv. geleidelijk overgaand in iets slibhoudend zand* Door de slibhoudende ondergrond kan d i t type ook in droge perioden veohtopgevend blijv«

-iaMNs53 ondiepezandige schorgrond
Bendekzeer lichte zavel,boven40cmo.mv.overgaandInietsalibhöudend zand.Dittype ismeestalontstaandoor afgraving.Het isdroogtegevoelig,ookalshet laagligt.Hetkomtslechts incidenteelvoor.

Xalkrijke zavel-enkleigronden,die gekenmerkt zijndoor sterk
roestigeprofielenmeteenslechte strictuur,veelalineenhorizontvlakonder
debouwveor.De grondenblijvenInhetvoorjaarlangnatenpapperigendrogen
daarnasneloptothardekluiten.De ondoorlatende laagverhindertde afvoer
vanwaterinhetvoorjaarendecapillaire opstijginginde zomer.Bijzuurbomigeschorgrondenkomthet grove zandnietboven100cm©,mv.,bij zuurbomige
plaatgrenden«el.
!!Ju1 kleiige,zuurbomigeschorgrond
Bittypekomtevereenmet Wel 2, maarheefteenkleidekseteenongunstigestructuur,
imv2 zavelige,zuurbomige schorgrond.
Dit typevertoont overeenkomstmettype WsZZ, maarheefteenkleidek
van ongunstige structuur.
Wb& liobtzavelige,zuurbomige schorgrond
Alstype BNs32f maarmeteenkleidekvan ongunstige structuur.
Mu11 kleiige,zuurbomige plaatgrond
Eendekkalkhoudendeklei£ 35%afslibbaar)vanmeerdan60cmdiktemet
eenongunstige structuur,rustend oplaaggelegen» meestalvochtig zeezand,
MS?u21zavelige,zuurbomige plaatgrond
Bendekkalkhoudende zavel (25-3556afslibbaar)vanmeerdan 60omdikt«
meteenongunstige structuur,rustend oplaaggelegen,meestalvochtig
zeezand.

Jonge zeekleigrondenmetboven100cao.mv.reedsgrofzeezand.Deze
grondenzijningepolderd ineenonrijpstadium.Zeliggendaardoor lagerdande
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sohorgrcBden, zodat ze «en hogere grondwaterstand hebben dan schorgronden, ale
ze met deze in een polder liggen. De kans op verdroging in de zomer wordt
daardoor verminderd. De indeling in typen geschiedt als bij de schorgronden.
Bet tweede cijfer slaat op de bovengrens van het grove zeezand.
Bij de bodemtypen van de lage plaatgrenden kan men op de bodemkaart
nog de volgende toevoegingen aantreffen;
f - melig, fijn •»vlaag1' zand
i j - zeer plotselinge overgang op 30-35 omdiepte naar grof plaatzand.
PffrooOTffffOlfr*««jflge opgronden,
De dikte van het klei- of zaveldek bedraagt bij deze typen steeds
neer dan 60 cm. De overgang klei-zeezand i s meestal vrij scherp. De eigenschap
pen dezer gronden komen grotendeels overeen met die van de matig diepe schorgronden met overeenkomende zwaarte van de bovengrond.
HO.11 hoogopgeslibde, kleiige, lage plaatgronden
Een dek kalkrijke tot kalkhoudende klei (> 35% afslibbaar) van meer dan
60 cmdikte, rustend op laaggelegen, meestal vochtig zeezand.
MÎ121 hoogopgeslibde, zavelige, lage plaatgrond
Een dek kalkrijke tot kalkhoudende zavel (25-35$ afslibbaar) van meer
dan 60 ca dikte, rustend op laaggelegen, meestal vochtig zeezand.
M131 hoogopgeslibde, lichtzavelige, lage plaatgrond
Een dek kalkrijke tot kalkhoudende zavel (15-2555 afslibbaar) van meer
dan 60 cmdikte, rustend op laaggelegen, meestal vochtig zeezand.
Wltf

hoogopgeslibde, zeer lichtzavelige, lage plaatgrond
Een kalkhoudend dek zeer lichte zavel (10-155S afslibbaar) van meer dan
60 cmdikte, rustend op laaggelegen, meestal vochtig zeezand. Deze
gronden hebben eerder last van droogte dan de bovengenoemde typen.

Het klei- of zaveldek i s bij deze typen dunner (ea 40 cm) en het
zeezand reikts-tot hoger in het profiel. Tussen zavel en zand bevindt zich
meestal een slibhoudende overgangslaag, die nog een zekere voehtcapaciteit
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bezit. Vindt een plotseling» overgang van zavel naar zand plaats, dan is het
symbool van het type van de toevoeging i j voorzien. Devoehtvoorzienlngvan
desse profielen door capillaire opstijging is gering. Het klelhoudend dek is
te dun om in droge perioden lang vocht te leveren. Door de lage ligging is de
grondwaterstand meestal tamelijk hoog.
M 1 1 2 matigopgeslibde,kleiige,lageplaatgrond
Sendekkalkhoudende klei(>35%afslibbaar)vanoa40emdikte,meestal
viaeenovergangslaagvanslibhoudend sandbovenofepomstreeks60oa
o.mv. overgaandinlaaggelegen,meestalvochtig zeezand.
W122 matigopgeslibde, zavelige lage plaatgrond
Eendekkalkhoudende zavel(25-35$afslibbaar)van40à50cmdikte,
meestalviaeenovergangslaagvanslibhoudend sand bevenofopomstreeks
60emo.mv.overgaand Inlaaggelegen,meestalvochtigzeezand.
ml32

matig opgeslibde,lichtzavelige,lage plaatgrond
Sendekkalkhoudende,lichte zavel (15-25%afslibbaar)van40-50cm
dikte,meestalviaeenovergangslaagvanslibhoudend zand bovenofop
omstreeks60emo.mv. overgaandinlaaggelegen,meestalvochtig zeezand.

M 1 4 2 matigopgeslibde, zeerlichtzaveligelage plaatgrond
Eendekkalkhoudendetotkalkarme,zeerlichte zavel(10-15$afslibbaar)
van40à50emdikte,meestalviaeenovergangslaagvanslibhoudend zand
bovenofopomstreeks60omo.mv. overgaandinlaaggelegen, meestal
vochtigzeezand.
mi52

ondiepe,matigopgeslibde zeerlichtzavelige, lageplaatgrond
Eendekkalkhoudendetotkalkarme,zeer lichte zavel (10-15% afslibbaar)
vanca30cadikte,meestalviaeenovergangslaagvanslibhoudend zand
bovenofopomstreeks60omo.mv.overgaandinmeestal laaggelegen,
vochtig zeezand.

fif ?ttalg gpiPfllWff lm pkttarqaflvi
Het zaveldekishiernogdunnerdanbijmatigopgeslibde lageplaatgronden.Senslibhoudende overgangslaagismeestalaanwezig.Indienditniet
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vanvérdrogingisgrootvanwegehetgeringevochthoudendevermogenvanhetdtma
zaveldek.

MN123 weinig opgeslibde, zavelige lage plaatgrond
Een dek kalkrijke tot kalkhoudende zavel (25-35$ afslibbaar) van 30-40
cm dikte, meestal via een overgangslaag van slibhoudend zand boven of
op omstreeks 40 cm o.mv. overgaand in zeezand.
?fïl33 weinig opgeslibde, lichtzavelige, lage plaatgrond
Een dek kalkrijke tot kalkhoudende lichte zavel (15-25$ afslibbaar) van
30-40 cmdikte, meestal via een overgangslaag van slibhoudend zand boven
of op omstreeks 40 cm o.mv. overgaand in laaggelegen, meestal vochtig
zeezand.
MN153 weinig opgeslibde, zeer lichtzavelige plaatgrond
Een dek kalkhoudende lichte zavel (10-15$ afslibbaar) van 30-40 cm
dikte, meestal via een overgangslaag van slibhottdend zand boven of op
omstreeks 40 cm o.rev. overgaand in laaggelegen, meestal vochtig zeezand.
fi6 WffT, ttfiMK TO tà§\ WmUW

lagje pla^^gFOjden

Het zaveldek i s dun (10-30 cm), resp. nagenoeg afwezig. Als de grondwaterstand hoog is kan verdroging tegengegaan worden. De niet opgeslibde lage
plaatgronden stuiven gemakkelijk
MÎ134 zeer weinig opgeslibde, lichtzavelige plaatgrond
Een dek kalkhoudende lichte zavel (15-25$ afslibbaar) van 10-30 cm dikte
meestal via een overgangslaag van slibhoudend

2a nd

tussen 30 en 40 cm

o.mv. overgaand in laaggelegen, meestal vochtig zeezand.
MN16 niet opgeslibde, zandige lage plaatgrond
k

Een dek kalkhoudend t o t kalkarm, i e t s slibhoudend zand (< 10$ afslibbaar
geleidelijk overgaand in laaggelegen meestal vochtig zeezand.

Onder een min of meer kleihoudende bovengrond bevindt zich op minder
da» 100 cm diepte zeezand in het profiel. Deze hoge plÄatgrondan zijn bovendien
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opgeslibdedekkenvarieertvan0-50$.Dehogeplaatgrendenhebheneen grotere
grofzandfraetiedande overeenkomstige bodemtypenvande schorgronden.
Doordehoge liggingondervindend e » grondensnellastvanverdroging,Inverband hiermeeisdediktevanhetkleihoudendedekvanmeer belang
dande zwaartevanhetdek.Dehoogopgeslibdehogeplaatgrondenhebbendaardoor
nogeengrotereveerstand tegenuitdrogingdandematigofnietopgeslibde
hogeplaatgrenden,

Deze grondenhebbeneenklei-ofzaveldekvan60-80cm.Zodoendeis
deweerstand tegenverdrogingnogvrijgroot.
fiHkllhoogopgeslibde,kleiige,hogeplaatgrond
Bendekkalkrljketotkalkhoudende klei (>35%afslibbaar)vanmeerdan
60cmdikte,somsopca50cmo.mv.overgaand inlichte zavelenrustend
ophooggelegen zeezand.
Mk21 hoogopgeslibde, zaveligehogeplaatgrond
Eendekkalkrijke totkalkhoudende klei (25-35$afslibbaar)vanmeer
dan60cmdikte,soms opca50omo.mv.overgaand inlichte zavelof
slibhoudend zandenrustend ophooggelegen zeezand.
MNk31 hoogopgeslibde,lichtzaveligehogeplaatgrond
Eendekkalkrijke totkalkhoudende lichtezavel(15-25$afslibbaar)van
meerdan60cmdikte,soms op50cmo.mv.overgaand in slibhoudend zand
enrustend ophooggelegen zeezand.
B©k41 hoogopgeslibde,zeer lichtzaveligehogeplaatgrond
Eendekkalkhoudende totkalkarme,zeer lichte zavel(10-15%afslibbaar)
vanmeerdan 60cmdikte,meestalopea50cmo.mv.overgaand in slibhoudend zandenbeneden60cmovergaandinhooggelegen zeezand.De lichte
zavelisvaakhumeustengevolgevanvroegerebegroeiingmetelzenhakhoutcDitverhoogthetvochthoudend vermogenvandeze gronden.
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Sen dek kalkhoudende tot kalkarme, zeer lichte zavel (10-15$ afslibbaar),
op J omstreeks 35 cmo.mv, reeds overgaand in slibhoudend weinig humeus
zand en beneden 60 cmovergaand in hooggelegen zeezand. Zeer droge grond,
die gemakkelijk stuift en meestal in gras l i g t .
P* ^ t i g frpgesllbde froge plaa^gronden
B

i j deze gronden reikt het zeezand tot 40 à 60 cmo.mv. De verdroging

kan ernstige vormen aannemen.
Wk32 matig opgaslibde, lichtzavellge hoge plaatgrood
Een dek kalkhoudende lichte zavel (15-25$ afslibbaar), meestal op
30-40 cm o.mv. overgaand in zeer lichte zavel (10-15$ afslibbaar) en
tussen 4-0en 60 cmo.mv. overgaand in hooggelegen zeezand.
fflk52 ondiepe, zeer lichtzavellge hoge plaatgrond
Een dek kalkhoudende tot kalkarme zeer lichte of lichte zavel (10-17$
afslibbaar), op 30 omo.mv. overgaand in zeer lichte zavel of slibhoudend
zand en tussen 40 en 60 cm overgaand in hooggelegen zeezand.
De niet opgesllbde hoge plaatgronden
Deze gronden zijn practisch niet opgeslibd met kleihoudend materiaal.
Het zand van de bovengrond i s alleen iets fijner dan in de ondergrond. De bouwvoor is practisch geheel ontkalkt.
MHk6* iets humeuze, zandige hoge plaatgrond
Een dek kalkarm tot kalkloos, iets humeus fijn zeezand, omstreeks 50cm
of dieper geleidelijk overgaand in grover hooggelegen zeezand.
M8k7 niet humeuze, zandige hoge plaatgrond
Ben dek kalkarm tot kalkloos, niet humeus fijn zeezand, omstreeks 50cm
of dieper geleidelijk overgaand in grover hooggelegen zeezand. Veel van
de gronden van dit type zijn afgegraven, waardoor het grondwater meestal
iets te hoog staat.
Mr Hoae kreekoeverwalgronden
Een bovengrondfvan zeer lichte totf lichte zavel met een ondergrond
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Tanhetgrondwater.Zestuiven gemakkelijk.

ViïrU diepe, zeer lichtzavelige, hoge kreekoeverwalgrond
Ben dek zeer lichte zavel (10-1756 afslibbaar), omstreeks 50 cm o.mv.
geleidelijk overgaand in iets slibhoudend, fijn en meestal vrij droog
zand.
Üïr5 ondiepe, zeer lichtzavelige hoge kreekoeverwalgrond
Een dek zeer lichte zavel (10-1756 afslibbaar) omstreeks 35 om o.mv.
geleidelijk overgaand in iets slibhoudend, vrij fijn droog zand.

Deze gronden zijn gekenmerkt door een hoge stand van het brakke
grondwater. De ondergrond is blauw'gereduceerd, In de bovengrond kan men allerl e i resten aantreffent brokken veen, klei, steengruis, grof zand, schelpresten,
wadslakjee en rietwortels.
De bodentypen zijn ingedeeld naar de hoogteligging ten opzichte van
bet grondwater en bij de hogergelegen typen tevens naar de zwaarte van de
bovengrond.
MNb1 laaggelegen kreekbeddinggrond
Zeer vochtige, vaak zilte profielen, bestaande uit een dek van ongeveer
30 à 40 cmdikke, "rommeligett, meer of minder sterk kleihoudende grond
met veel schelpresten, organisch materiaal enz., met boven of op omstreeks 50 cmo.mv. reeds grijs of blauw gereduceerd zand, klei of veen.
Deze gronden liggen vanwege de hoge grondwaterstanden steeds in weiland.
Mnb12hoger gelegen kreekbeddinggrond met klelige bovengrond
Vochtige gronden met een dek klei (> 35%afslibbaar) ter dikte van ca
50 cm. De gereduceerde zone tussen 50 en 100 cmo.mv,
MNb22hoger gelegen kreekbeddinggrond met zavelige bovengrond
Vochtige gronden met een dek zavel (25-35$ afslibbaar) ter dikte van
ongeveer 50 cmen de gereduceerde zone tussen 50 en 100 em o.mv.
MNb32 hoger gelegen kreekbeddinggrond met lichtzavelige bovengrond
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van ongeveer 50cmende gereduceerde z&netussen 50en 100cm o.mv.
M b 5 2 hogergelegenkreekbeddinggrond
Vochtige grondenmet zeer lichtzavelige of zandigebovengrond terdikte
van 50cmende gereduceerde zonetussen 50en100cm o.mv.
mv Afgegraven gronden
Gronden,veelalachter dijken gelegen,«aarvande bovengrond gebruikl
isvoorhet opwerpenenversterkenvandijken*Grondenvangeheelverschillende
bodemtypenkannen tevoorschijnkomen,b.v.veen,poelklei,kreekruggrond of
grof zand.De grondwaterstand isdoordelage liggingvaakhoog.
MSvl laaggelegen,afgegraven grond
Zeervochtige,vaak zilte profielen,bestaandeuiteendekvan ongeveer
35cmdikke,"rommelige",meer ofminder sterkkleihoudende grond met
veelschelpresten, organischmateriaalenz.Omstreeks 50cmo.mv.begint
meestalreedsde blauwe gereduceerde zêaaevan zand,klei ofveen.

Zandige profielen opeen zwaardere ondergrond.Dijkdoorbraken zijn
oorzaakgeweest vanhet ontstaanvande zandige bovengronden.De grondenwordei
onderscheiden naar diktevande overslaglaag,het slibgehalte vandeze laag
endehoogteligglng.
WoU diepe,slibhoudende overslaggrond
Vrij laaggelegen overslaggrond meteendekkalkhoudende lichte zavel
(10-20$afslibbaar)vanca 50cmdikte.Geen grofoverslagzand inde
ondergrond. Zware zavelofklei beginnend tussen 50en100cm o.mv.
U?o5 ondiepe,ietsslibhoudende,resp.humeuze overslaggrond.
Ietshoger gelegen overslaggrond meteendekkalkhoudende tot kalkarme
zeer lichte zavel(10-15$afslibbaar),resp.flinkhumeuszand van
ca30-4.0cmdikte,beneden 50cmovergaand ingrover overslagzand met
boven100cm o.mv.meestalreedsdemeer ofminder zware zavelofklei.
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MNo6 zandig©, droge overslaggrond
Hooggelegen overslaggrond net een dek kalkarm t o t kalkloos, iets huraeus
fijner zand (<10£ afslibbaar) van ca 40 ca dikte, daarna overgaand in
grover overslagzand met soms de mear of minder zware zavel of klei nog
boven 100 om o.rav,
Mo7 zeer zandige, droge overslaggrond
Zeer hooggelegen droge overslaggrond met een kalkarm tot kalklooa, i e t s
burneus fijner zand (< 10$ afslibbaar) van ca 30 omdikte, daarna overgaand in grover overslagzand. De meer of minder zware zavel of klei
bijna steeds beneden 100 cm o.mv.

Van de duinzandgronden zijn de vervlogen duinzandgronden het laagst
gelegen* Daardoor zijn misschien in sommige gevallen deze gronden tevens
geinundeerd geweest.
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Debovengrond bestaatuiteenmengselvankleienkalkloosduinsand«
Indeondergrond treftmendezuiverekleigrond aan,m debouwvoor zijnbeide
grondsoortengemengd.Daaronderkanmenzenoginapartelagenaantreffen.

m

Devolgendetoevoegingenkomenvoor.
H-goedhumushoudendtothumusrijk
h-matighumushoudend
c-oudecultuurgrond
Dvl slibarmevervlogenduinzandgrond
Ëendekbestaandeuiteenmengselvankalkloosduinzandenlichte zavel
opeenondergrondvanzavelofklei.
Dv3 slibhoudendevervlogenduinzandgronden
Eendekbestaandeuiteenmengselvankalkloosduinzandenzavelopeen
ondergrondvanzavelofklei.
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