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I BUBIDBKI

SeFrederikapolderligtinhetoostelijkdeelvanZuid-Beveland.
HijwordtSnhetnoordenbegrensddoordeMairepolderendeReigersbergsche
polder,inhetoostenenBuidendoordeZ&asenaanpolderen M het«»stendoor
deSaanuelpolder.
5epolderiaSSOhagrootenwerdbedijktin1854,alsaaznastegendein
hetnoordengelegen,polders.
BetbetrekkelijkJeugdigekarakter 1 Bteconstaterenaanderechte,loodrechtopelkaarstaandewsganenaandegroterechthoekigepercelen.
& depolderzijndeoverblijfselenvanbelangrijkekrekentesien.Beide
liggenthansdroog.Begrootsteligtinhetoostelijkdeelvandepolderen
moetvroegerinverbindinghebbengestaanmetdeVinkeniasekreekinde
BeigerabergscaepolderDeseis81Jaareerderbedijkt.Bebedding
kreekligtinhetnoordwestenenisafkomstigaitdeEtaanaelpolder.

II WBBBÎBÎBOPI
Br werd een gedetailleerde overzicht»kartering uitgevoerd »et oen af»tarai
tussen ds boorpunten vaa 60 m. Bij de grenzen ran twee bodetttypen waren de af*
standen veel kleiner. Gedurende en na de kartering werden voortdurend waarnemingen gedaan aan de plantengroei op verschillend« bodeffltypea en voorts
werden er opbrengstproevmgenoaen. Opgrond van dese gegevens werd de indeling
in bodaErtypen gecontroleerd en eventueel veranderd. Bovenal» sijn op verschillende plaatsen grondaonsters genomen die & het BedriJfsXaboratorina voor
Grond- en GeTaasondersoek te Oœterbeek werden ondersocht.
Alle gronden ast esnselfds profielbotrw werden tot hetaalfde bodeatype
gerekend, öadat er geen twee deselfde bodemprofielen
koastige profielen set dezelfde productiviteit tot één bodeBtype
Bij de indeling in bodestypen sijn de volgende punten belangrijk:
a Plaats en dikte van de bodeßiiorizonten
b Zwaarte en samenstelling van de boriaonten
c Waterhoudend veraogen -tan het bodemprofiel
d Gàrondwaterstand
Bovendien werden b i j de beschrijving van de bodemkaart de structuur en de

A4 Zware kleigrond aet dm kleMek op slibhoadend zand
Ookdese gronden zija betrekkelijk hoog afgezet.
B SLeifçronden
Bi dikke kleigrond op zand
Dit profiBl bestaat a l t een 50-70 ca dikte kleilaag, dia naar beneden
toe sandiger wordt. De sandige ondergrond i s slibhoadend. Ook deze gronden
zi&i betrekkelijk hoog afgezet.
BS dikke kleigrond OP zavel
De kleilaag, die vaak 40-60 ca dik is gaat naar beneden toe geleidelijk
ever in zavel. Bet gehele profiel ia kalkhoudend en heeft een grijze kleur
en is betrekkelijk hoog afgezet.
B4 kleigrond s e t dan zaveldek op alibhoudend zand
Af en toe kosten roestvlekken in dit profiel voor. De grond is vrij hoog

C &m>lgrond«i
c

l djjkke zavelgrond op zand
De dikte van de zavellaag varieert ven 50-60 om . Het eronder liggende
ssaod i s iets alibhoudend en heeft een grijze kleur. Het gehele profiel i s
kalkhoudend. Deze gronden zijn betrekkelijk hoog afgezet.

C2 donne aavelgrond op «and
De zavellaag i s bij dese gronden nauwelijks 40 CB dik. Sen groot deel
van het areaal van dit type koot voor in het aaiden van de polder. De
ondergrond bestaat hier u i t matig grof sand s e t seer weinig slib(C2gr).
Op7S-100 cmdiepte zijn deze gronden iets zwaarder (15£ <16 M). 2h de
regenarse zo*srs»anden hebben deze gronden last van verdroging. Deze grofzandige ondergrond is op de kaart aangegeven ast een speciaal teken.

CS dikkeaavelgrondopHättezavel
Dezavellaagisca50cadik,terwijlhetprof
i*lnaarbenedentoegeleidelijklichterwordt.Deondergrondiasterkslibhoudend.
D

dichtezavelgronden

Dl $ikk» lichtezavelfirondopaand

De laag lichte zavel is 40 à 50 ca dik en heeft een geelgrija« kleur. Ret
gehele profiel ia kalkaoudend en taaausara. Deze gronden zijn taaelijk droog.
D2 dame lichte zavelgrond op zand
20-90 cmdikke laag zavel met vaak minder dan 20$ < 16 n, rost op een i e t s
slibfaoudende {S%-; 16 n) zandondargrood. Deze gronden zijn seer lieht« a m
aan huoua en droog.
0

Oreralagggonden op slibhoudead zand
Een jaar na de bedijking brak dé oostelijke dijk door, waardoor overslaggronden ontstonden, bestaande u i t oen mengsel van s l i b , zand en grind. Des«
gronden zijn seer l i c h t en bevatten vele schelpen. Door een spoedige sluiting
-van het gat bleef de invloed van het zeewater beperkt.
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Kreekbeddinggrondgn
Deze gronden zijn over het gehele profiel zavelig en huseua. Br komen vaak
kleine k l e i - , zand- en hasaislaagjes in voor. De gronden zijn laaggelegen en
zeer n a t . la sorasdge staat nog steeds wat water. Bet merendeel wordt als
weiland gebruikt.

Zoals rvoas werd vermeld, Is de Frederikapoldor ontstaan als aanwas aan
de noordelijk enran gelegen polders, l i het alfflww wordt da&raa de grond
naar bet noorden zwaarder. Dit beeld wordt echter verstoord door d« kreken,
die In de kleigebiedan »avel- en lichte savel stroken deden ontstaan.
la het solde» i s , ten ««sten en ten oosten van de Eerste Dwarsweg, een
groot gebied taet licht« » v e l bedekt. Dit dek bevat ca 17* < 16 H ea Is rijk
aan koolzure kalk (9,4&). Bet huBRisgehalte bedraagt n&uwelijka £S. De ondergrond ia sandig ea bevat slecht* S% < 16 \KDes« gronden zijn droog en norden
niet voor intensieve teelten, zoals suikerbieten gebruikt. Daarnaast besitten
des« gronden de slechte eigenschap In het voorjaar bij krachtige wind t e
stuiven. Ondit te voorkomen sen oen hier b.v. hagen moeten planten,
lijk hiervan kosten smalle zavelstroken voor,die langzamerhand in klei
gaan. De kern van dit kleigebiad heeft een profiel Bet een dikke zware kleilaag. Deze kleien worden ia het noorden door kreekafzettingen dooreneden.
Daarbij sien we dat in één perceel do lichtste en de zwaarste gronden
elkaar voorkoaen, hetgeen in het voorjaar grote beswaren geeft bij de
bewerking. Zijn de lichte gronden hiervoor reeds geschikt dan verkeren de
sware gronden nog in een te natte toestand. Set resultaat i s t e zien aan
steenharde kluiten dl» hier In het voorjaar voorkomen.
Langs de zuidelijke dijk kost een groot zavelgebied voor. Ten oosten
van de Tweede Dwarsveg Is het saveldek dun (ca 30 om), terwijl de ondergrond
uit asatig grof sand bestaat net slechts Sg < te \u
Opea 90 ca O.K.v. kost een iets SKaardere laag voor, doch dit kan niet
verhinderen dat dese gronden nogal droog «IJa. Deee gronden sijn voor intensieve teelten ongeschikt.
Bet ten westen van de Tweede Dwarsweg gelegen gebied heeft minder last
van droogte, doch levert geen hoge opbrengsten.
Ten noorden van dit gebied, aan weerssijden van de Langeweg, komen kleien zware kleigronden voor. Ook de ondergrond i s zeer kalkrijk. Do zware klei
is plastisch en moeilijk te bewerken. ZIJ heeft een donkergrijse kleur. Het
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gehalte afslibbaar varieert van 56-63&É. De CD de zware klelkem liggende
dikke kleigronden worden ia het irasten bedekt door een savellaag. Hierin
openbaart zich de invloed tan de in het noordwesten liggende kreek. Vlak
langs deae kreek liggen stroken zavel en lichte zavel.
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Op grond tan vaaraetaingen aan de plantengroei en
ia de bodera va» de Frederikapolder voor de akker**«, Sn het bijzonder
voor de auiJcerbietenteelt, in drie ^ruchtbaarheidskUssen ingedeeld.
Klasse X Öav&t de gronden dia.voor de akkerbouw »eer geschud, zijn.
Hiertoe behoren de bodeafcypen Ai, A2, A3, A4, Bi, B3, B4 en
CS, Men zou deae klasse nog teen onderverdelen, doch dei sou
t e ver voeren.
Klasse 2

Qavat de gronden die voor de akkerbota» matig geschikt zi^n.
Hiertoe behoren de typen Ci, C2, C2gr en Ol.

Klasse S

Oravst de gronden die voor de akkerbom weinig geschikt zijn.
Hiertoe behoren de typen Bi en M .

Sa het algemeen is de bodem vsa de Frederikapolder zeer vruchtbaar,
ïa de polder is vrijwel uitsluitend akkerbouw t e vinden. De t e e l t van
suikerbieten staat daarbij op de eerste plaats; ca 1/6 van het sjdkerbeu»»
areaal wordt door des« t e e l t ingenoaen.

