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aogolijkhodoa op de waohllloado gnuAift U p m t i
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watorbofckona. Doagrariaoho aogolijkhodon soodofl do* op do ' :
aoooto grondoû aanaarfcalijk wrgroot wordon*
In de Tolgondafcpofdotukkeaworden in het tort OB
toot globaal do huidige- on do tookoaotlgo »ogelijkaeden op
agrariaoh gobiod woorgogoToa, BOB bodeafetadige • en eon wat«
hui^houdlomdige beaohouwing Tan de prorinoie Zeeland goat hi«
OOfi tOOWf'é ,
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Toerîiôtverkrijgenvaneengoed inzicht indeaard
van deb o d « ishetnoodzakelijk,datmen bekendismetde
wijze,waaropdezeisontstaan« Voorde ontstaansgeschiedenis
vandebodemtanZeelandmoetenweteruggaan tothet Boreaal
(ca5000 j. v.Chr.).
OpheteindvanhetBoreaalontstond desohoorwal,
lopendevanafGalaistoteirentennoordenvanalkmaar.Het
ontstaanTandesohoorwalhieldverbandmetdedoorbraakvan
hetHauwvanCalais.Dezedoorbraakwaseengevolgvande
steedsrijzende zeespiegel.Doordezeestromingenwerd zand
naaronslandverplaatst.Dit zandkwamietstenwestenvand«
tegenwoordigeduinenrijindevormvanzandbankentotafzettli
DezeAtlantischesohoorwalkennenwenunogalshetOudeDuin*
landschapvanMonstertotAlkmaar.
Desohoorwal,diewedusmoetenopvattenalshetgeheelvan zandbanken endepressies» isaanvankelijkzeerslecb.1
geslotengeweest.Zodoend© konden achterdesohoorwalafzettii
genplaatsvindenvanoud zeszand enoudezeeklei.Dezeafzettingisbekendalsoudeblauwe zeeklei.OpSchouwenkomtdeze
kleinogevenaan deoppervlakte,maaroverigens isdezeafzei
tingingeheelZeelanddoor jongereafzettingenoverdekt.
Later,toendesohoorwaltengevolgevan degrotere
oapaclteitvanhetKauwvanCalaishetstrandmeergrotendeels
afsloot,kwamaandevormingvandeoudeblauwezeekleieen
einde.Hetmeerachterdesohoorwalverzoette,hetverloorde
invloedvandegetijden enerontstond eennietofslecht
afwaterendmoeras.Ditlaatstehad totgevolgeenveengroei,
dieveleeeuwenlangdoorging«
Enige eeiwenvooronze jaartellingveroorzaakte de
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steeds rijzende zeespiegelopverschillende plaatsen doorbraken
vande schoorwal.De zeebegon toensteedsmeer invloed te
krijgen» Deze invloedverliep niet geleidelijk,maarmet sprongen.Perioden,waarin de zeesterk terreinwon ophet land,
werdengescheiden doortijden,waarin zezichweerenigpzins
terug trok.De zeewon echter,afgezien van deperioden van
teruggang,steedsmeerveld.Doorhet ingrijpen vande mens,
die inde 11e eeuwoverging tothet opwerpen vandammen en dijken,kwam hieraan een einde« In zijn strijd tegen de zee vond
demens een bondgenoot inde jonge duinvorming,Tijdens en ook
reedsvoorde aanleg van dijken werd n.1.de oude schoorwal
door eennieuwe zeebarrière vervangen: de jonge duinen.
Zeelandwas,voordatmen ingreep,al sterk aangetast,
veel sterkerdanHolland boven degrote rivieren,waar de ebenvloedversohillen zoveel geringer zijn.Veel land heeft men
aande zeeprijsmoeten geven« Slechts enkele oude kernen bleven tenslotte over.
De eerste aantasting van het veen vond kort voor
onze jaartelling plaats.Doorhet vrijplotseling binnendringenvan de zee,ontstonden bijdeze eerste transgressie op verschillende plaatsen zeelnhammen« Hetveenwerd veelalover een
bepaaldedikteweggeslagen enhet niet aangetaste deelwerd
overdekt door eenlaag kalkrljk slibhoudend zand of kalkhoudende lichte zavelof zavel« Deze zandige afzettingen vinden we
ophetogenblik terug inde ondergrond van dez.g.kielplaatgronden,diewe praotisch opalle Zeeuwse eilanden aantreffen.
De zee-inhammen zijn zeerwaarschijnlijk devoorlopers vandehuidige inZeeland voorkomende zeegaten.Voor de
latere transgressie hebben ze steedsals lnvalspoorten dienst
gedaan«

Detweed®marienetransgressiemetaantastingTanhei
•een begonomstreeksdederdeeeuwna Chr.enisveelbelangrijkergeweestdandevorige.Hetveenwerdvanallekanten
doordiephetlandindringendekrekenstelselsaangetast.Yerschillendevanda bijdeeerstetransgressieontstanekreken
werdennuaanmerkelijkvergroot.Dezetweedetransgressienam
omstreeksde9eeeuweeneinde.
Demeeste vandebijdetweedetransgressieontstanekrekenzijnverlanddoorzand-enkleiafzettingen.Ookwerdenvandekrekenuitdeoudeveenkernenmeteendikkereof
dunnerelaagkleioverdekt.Erontstond eensohorrenlandsehap.
Venhetdoorhet zeewateraangevoerde zandenslib,
kwamhet zandigmateriaal Inendichtbijdeïsreektotafzetting,terwijlhet fijnsteslibhetveenlandsohap bedekte.De
getijdegeulenbouwden zodoendeeenpaarflauweoeverwallen op
langshuneigenbedding,bestaandeuitzandigmateriaal,terwijldebeddingzelfopdeduureveneensmet zandigmateriaal
werdopgevuld.
Indeloopdertijden zaktehetoverslibdeveen
sterkin.DoordezeInüinking ontstond eeninversie (omkering
vanhet reliëf)vanhet landschap,waardooralleterreinenmet
veenondergrond lagerkwamen teliggendandeverzandekreken,
waar hetveenweggeslagenwas.Deverlandekreken zijnophet
ogenblikalsruggeninhet landschaptevervolgen.Deoorsproi
kelijkehogergelegen schorrenzijnnualslaaggelegenkorame*
ofpoeleninhetterreinterugtevinden.Het Inversieverschi,
selishetduidelijkst opVlalcherenwaartenemen.
Degebieden,waarindeinversievolledigheeft
plaatsgehad,noemtmenhet Oudeland endehiertoe behorende
grondenOudelandgronden.Totdezegronden behoren dekalkloze
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poelgrondanmetdébijbehorendeoudekreekruggronden ende
oudeklelplaatgronden.
Dekalklozepoelenwarenoorspronkelijkhogeschorren,waaropreedstijdensdevormingderbodemprofielengedeeltelijkeontkalkingvandegrondplaatsvond.Opdezewijzeis
hetteverklaren,datdeprofielenvandepoelgrondenzokalklooszijnintegenstellingtotdiederkreekruggronden.De
profielenopdekreekruggenwordenmeestalopeendieptevan
oa50cmonderhetmaaiveldkalkhoudend.
Dederdemarienetransgressie begonongeveer1000j»
n.Shr..Bijdezeaantastingontstondeneropnieuweb-envloedkreken»Ookwerderweerkleiophetoudelandschapafgezet»
Delaatst© stroomrestenvandekrekenuitdezederdeoverstromingsperiodevindenweophetogenbliknogalslaagteninhet
terreinterug.Eenomkeringvanhetreliëfheeftinditgeval
nietplaatsgevonden,aangezienhetveenindeondergrondontbreekt.
Hetlandschap,datbijdederdemarienetransgressie
ontstond,wordttothetMiddellandgerekend;dehierbijbehorer
degrondenhetenMiddellandgronden•Hetlandschapsbeeldvanhet
Middelland isongeveergelijkaandievanhetOudeland.Inhet
Middellandwordeneveneenskreekrug-anpoelgrondenaangetroffen.Zoweldekreekrug-alsdepoelgrondenzijnhiermeestal
totindebovengrondkalkhoudendtotkalkrijk.
HetMiddellandisoptevattenalseenverjonging
varihetOudelandmetkalkrijkeafzettingen.Dezeverjonging
ishetsterkstgeweestopplaatsen,waarnieuwegetijdegeulen
gevormdwerden,diedaarnadichtslibdenmetnieuwmateriaal»
Opverschillendeandereplaatsenheeftgeencompletevernieuwingplaatsgevonden» Mentrefterdanookgeenjongemaarverjongdeoudegrond aan.Ditkomttotuitingindekreekruggron-
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den,diebijtotal® vernieuwing eengeh««!kalkrljkprofiel
geven,bijgedeeltelijkeverjongingeeaprofielmeteenkalkarmebovengronden eenkalkrijke ondergrond*
Tijdensdederdetransgressieperiode begondemené
ziehdoorhetopwerpenvandammentegennetopdringendewater
te beschermen.Benaantallagekreekbeddinggrondankanverklaardwordendooraantenemen,datdoordebovengenoemdedasmendekreekbeddingennietkondenverlanden,zodatzethans
nogalslagekreekbeddingen inhetterreinliggen»
OmstreeksU 0 0 j.n.Chr.gingmen ziehlangzamerhand
beterendoêaatlgertegenhet zeewaterbeschermen,n.1.door
aanlegvandijken.Hierdoorwerdladeregelnieuwlandgewonnen.Verschillende delenwerdennadiennogwelernstiggeteisterddoortalrijkedijkdoorbraken,waarbijsomslandverliesoptrad,maarlangdurigeoverstromingen,zoalseerdervoorkwamen,
behoordentoentothetverleden.
Hetlandschap,datonderinvloedvande bedijking
ontstond,wordtHiejawlandgenoemd;dehierbijbehorendegrondenhetenNieuwlandgronden.HetNieuwland,datdusde jongere
poldersomvat,wijkt sterkafvanhetoudekernlaad*Devoornaamsteredenhiervaniswel,dathetveeninde ondergrond
grotendeelsofgeheelontbreekt.Vanomkeringvanhetreliëf
Ishierdanookgeen sprake.DeNleuwlandgrondenzijn,opde
grondenvandekreekbeddingenna,danookvrijvlakgelegen«
Dekreken,dieophetmomentvanbedijkingalslaagtenInhet
terreinlagen,zijnals zodanignog steedsteherkennen.Het
ïïieuwlandbestaatuit klei-enzavelgronden,dietot tn debovengrond kalkrijkzijn.Hetprofielvandezegrondenwordt in
deondergrond zavellger.
BijhetontstaanvanhetNieuwlandkunnenweonderscheidmakentussen aanwassen enopwassen.
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û

ngeveer1300j»n.Chr.was deperiodevande ergste

aantastingvanhet oudekernland blijkbaar voorbij.Indeverlorengeganegebieden ontstonden opeenondergrond vannogniet
geheelweggeslagen veen eengroot aantalzandplaten,diegeleidelijkmetkleiigloateriaalopslibden.Dit zijnde z.g. opwassen.Dezeopwassenwarengescheiden doorkleinere engrotere
geulen.Erontstond aldus eenuitgestrekt schorrenlandsohap.
Tussen 1300en1600 zijndezeopwassen» dieover een
groteuitgestrektheid reedsrijpwaren,ineensneltempobedijkt.Meestal bedijktementegen deoudekernen aan« Sommige
opwasseneehterzijnoorspronkelijk alseiland bedijkt.
Na dezeperiodevan intensieveopslibbing en geringe
aantastinghadden demeeste Zeeuwse eilanden ingrote trekken
dehuidige vormen.Verschillende oudekernenwaren toen echter
noggescheiden doorenkelegrotekreken»
Inde16©eeuwkwamenveel dijkdoorbrakenvoor.Vrij
veelland gingtoenverloren,zoweloudekerngebieden alsjong«
polders.
Ha 1600werdhetweerrustiger.Verschillende poldem
zijnna dietijdnog bedijkt.De sedimentatie stond toen vrijwel geheelonderinvloedvandedijken,waarbijde z.g.aanwassen ontstonden.
Voorhetontstaan vaneenaanwas,isereenbestaandedijkvaneenpoldernodig.Tegen dezewaterkering begint
hetnieuwe land zichtevormen ofte "wesson".Ishet buitendijkselandvoldoendeopgeslibd,dankan tot inpolderingwordaa
overgegaan.In zo'nnieuwepoldervindenwedehoogste en
zwaarsteopslibbing tegendeoude dijken aan.Deprofielenwordendsn inderichtingvan denieuwedijkgeleidelijk zandlger,
afgezienvenkreken diehetnieuweland doorsneden hebben.
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Na devoornaamste landschappeninhetkort behandeld
tehebben,rest onsnunogdeduinen,dievoorWalcherenen
Schouwenvan belangzijn,alsafzonderlijklandsehaptenoemen
InZeeland zijnd©duinen jong«,Dezegroeidenna deindijking
nogTrijsterk« Integenstelling totdeoudeduinen,diezich
alslagewallenvoordeden,bestaan de jongeuithogeduinenreeksen*Dezeliggen zonderuitzondering opde jongezeeklei.
Opverschillendeplekken komtzelfsophetstrandhet jonge
zeekleilandschapweervoordedag,Gedeeltelijkhebben deduinenheter achtergelegenkleilandschapoverstoven.Dezeoverstovengedeeltenvormen devervlogen duinen»
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III KORTEBESCHRIJTINSVANDEVOORNAAMSTEINZEELAHPYOORKQMENDEOROKPM
Zeeland laat zich,zoalswe bovenzagen,Ineenaantallandschappenindelen.Deinieder landschap voorkomende
grondenkunnenonderverdeeldworden inbodemreeksen.Debodemreeksenophunbeurtweer inbodemtypen.
D© bodemtypen,bodemreeksenengrotere eenhedenworden aangeduiddooreen symbool.Degrotere eenhedenworden
weergegevenmeteenofmeerhoofdletters.De bodemreeksenmet
minstensnogeenletfeer.Tenslotteworden debodemtypenaangeduidmetdereeksletters,gevolgd door eencijfer.
Inhetnavolgende zullenalleendébodemreeksen in
hetkort beschrevenworden.Bijdezebeschrijvingen zullenten
aanzienvan dezwaartevan degrond devolgendetermengebruikt
worden:
zand:minderdan.10$afslibbaredelen (kleinerdan16mu)
zeerlichte zavel:10-15%afslibbaredelen
lichte zavel:15- 25 %afslibbaredelen
zavel :25- 25 $ afslibbare delen
lichte klei:35-45$afslibbare delen
klei enzwareklei:meerdan45$afslibbaredelen.
Indebesohrijvingenwordtonder bovengrond verstaan
delaagvan 0-25a30om.Deondergrond isdelaagvan30100cmendediepereondergrond ligt beneden100cm.
Qudezeeklei (F)

Deoude zeeklei komtalleen inhet lagegedeeltevan
depolderSchouwen aandeoppervlakte.Hetveen,datoorspronkelijkdezekleinog bedekte,isInvroegere jarenten behoeve
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van de zoutwinning afgegraven (gemoerd).
De profielen van de oude zeekleigronden (Pm) bestaan
u i t kalkloze, f i j n z a n d i g e , s l a p p e , l i c h t e k l e i of zavel (nodd e r k l e i ) , die op ca 50 cm diepte g e l e i d e l i j k overgaat in g e r e duceerd, kalkhoudend, a l of n i e t slibhoudend zand. De ondergrond heeft een brak t o t zout k a r a k t e r .
Jonge zeeklei (M)

De oudste afzettingen van de jonge zeeklei vormen d©
Oudelandgronden (MO). Op Walcheren, Zuid-Beveland, SchouwenDuivelend en Tholen komen Oudelandgronden aan de oppervlakte.
Ten opzichte van de endere jonge zeekleiafzettingen liggen deze
gronden l a a g . Als gevolg van de i n v e r s i e en van de l a t e r e moern e r l n g (vooral op Walcheren)kwamen de poelgronden zeer laag en
onregelmatig te l i g g e n .
De bodemprofielen van de Oudelandgronden zijn prakt i s c h kalkloos en hebben een s l e c h t e s t r u c t u u r .
De onderverdeling van de Oudelandgronden i s naar
zwaarte van het p r o f i e l en hoogteligging in het t e r r e i n . We
onderscheiden de volgende bodemreeksen:
Oude kreekruggronden

(MOk)

Oude overgangsgronden

(MOt)

Oude poelgronden

(MOp)

Oud® kleiplaatgronden

(KOa).

Ojüde—kreekru^grpndeja^ïMOkJ^,
Tan d© Oudelandgronden hebben de kreekruggronden de
l i c h t s t © p r o f i e l e n en liggen het hoogst in het t e r r e i n . De bodemprofielen van deze reeks bestaan u i t een kalkarme t o t kalkl o z e , l i o h t z a v e l i g e of zavelige bovengrond. De zavelige t o t
zandige ondergrond i s kalkhoudend. De bovengrond vertoont
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neigingtotdiohtslempen.Doorhetondiepvoorkomenvangrof
zandindeondergrond zijnverschillendekreekruggrondenerg
droogtegevoelig.

Deoudeovergangsgrondenliggenopdeovergangvan
deoudekreekrug-naardeoudepoelgronden.Deprofielenzijn
ietszwaarderdanbijdeoudekreekruggrondenentevensiets
lagergelegen.Dezaveligetotkleiigebovengrondiepraktisch
kalkloos (lagepH'a).Deondergrond iseveneenszaveligtot
klelig.Veenkomtmeestalvoortussen80en200omonderhet
maaiveld.Veelprofielen,vooralopWalcheren,zijngemoerd.
Delaagstgelegenprofielenvandezereeksvertonenindeondergrondreductieversohijnselen.Destructuurvandemeesteovergangsgrondenismatig.
0udej?oelgronden_(MQj?l
D©oudepoelgrondenzijndelaagstgelegengronden
vanhetOudelandenliggenhetverstvandevoormaligekreken
verwijderd.Zebestaanuithomogenekalklozezwarekleiprofielenopveen (vaakgemoerd).Dezwaartevandeboven-endeondergrondvarieertvanlichtekleitotzwareenzeerzwareklei
Debovengrondwordtverdergekenmerktdooreenenigszinszuur
karakter (lagepH^s),Veelalhebbendeprofielenhogegrondwate
standenmetreductieverschijnselen indeondergrond.Hetgrond
waterisbovendienmeestalbrak.Degrondenhebbeneenslecht«
structuurenzijnmatigdoorlatend.

AlleenopWalcherenenopSchouwenkomenoudekleiplaatgrondenvoor. OpWalcherenwordendezegrondenvooral IJ
hetnoordwestenvanhetOudelandaangetroffen.OpSchouwenis
deoppervlakte,diedeoudekleiplaatgrondeninnemen,onbedui«
dend.Debodemprofielenvandeoudekleiplaatgrondenworden
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gekenmerktdooreenkalklozezaveligetotliohtkleiigebovengrond,dieopdeovergangnaardeondergrondrustopeenkalklozezware,minofmeerondoorlatendekleilaag(knippige
klei).Deondergrond iskalkrijkenbestaatuitlichtezavel
ofslibhoudendzand.
Middellandgronden (MM)
DeopdeOudelandvolgendeMiddellandgronden (Ml)
wordenopWaloheren*Zuid-Beveland,Schouwen-Duiveland,Tholen
enOostZeeuws-Ylaanderenaangetroffen.OpOostZeeuws-Vlaande«
rennawordendeMiddellandgronden dusdaargevonden,waartevensOudelandgrondenvoorkomen*
InprofielopbouwenlandschappelijkeliggingvertonendeMiddellandgronden enigeovereenkomstenmetdeOudelandgronden.HetMiddellandwordtookgekenmerktdoorkreekruggen
enpoelen.Gemiddeld liggendeMiddellandgronden ietshoger
dandeOudelandgronden.OverhetalgemeenvertoonthetMiddellandinveelgeringermateinversie.
DebodemprofielenvanhetMiddelland zijnkalkrijker
dandievanhetOudelandenerisminderzwaarteverschiltussen
kreekrug-enpoelgronden.Delaagstgelegenprofielenworden
naaronderentoezwaarder.Destructuurvandebodemprofielen
vertoontovereenkomstmetdievandeNieuwlandgronden.Inhet
Middellandwordendevolgendebodemreeksenonderscheiden:
Kreekbeddinggronden

(MMb

Jongerekreekruggronden

(Mir

Jongekreekruggronden

(Mfiffk

Jongeovergangsgronden

(Mt

Jongepoelgronden

(IMp

Kre_ekbedding^rondenX^Mb2
Deoppervlakte,diedekreekbeddinggronden innemen
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isoverhetalgemeengering.Dezelag©grondenvindenwe in
denietvolledigdiöhtgeslibdekreken.Zebestaanuitkalkrijkeprofielenmeteenlicht zaveligetoteenkleiigebovengron<!
Deprofielenwordennaarbenedentoegeleidelijklichter.De
natuurlijkedrainagevandezeprofielenisgoed.Bijeenligging ineenhogekreekrugisdehoogteliggingbovenhetgrond«
waterhetgunstigst.
Jonjggrekreekrugfgronden (MMr)
Dejongerekreekruggronden zijnmeestalontstaando<
verjongingenvergrotingvanbestaandeOudelan&kreken.Debodemprofielenvandezegrondenhebbeneenkalkarme bovengrond}
deondergrond ladaarentegenkalkrijk.De bovengrondkanin
zwaartevariërenvan lichte zaveltotzwareklei.Opdeovergangnaardeondergrondwordthetprofielsomsietszwaarder.
Dezezwaarderelaag ismindercompactdandievandeoudekle:
plaatgronden.Deondergrond islichtzaveligtotzandig.De
natuurlijkedrainageisminderdandievan dekalkrijkejonge
kreekruggronden.Inkelejongerekreekruggrondenmeteenteon«
diepegrofzandigeondergrond zijndroogtegevoelig.

Indegebiedenmet sterkeverjongingenwordende
jongekreekruggrondenaangetroffen«Dezegronden zijnvrij h&
gelegen.Ze bestaanuitvrijkalkrijkebodemprofielen.Debovengrond iskalkhoudendtotkalkrijk,deondergrond iskalkrijk.Dezwaartevande bovengrondvarieertvanlichtezavel
totklei.Onderdebouwvoorkomtsomseenietszwaarderelaag
voor»Deondergrond bestaatuitliohtzaveligtotzandlgmateriaal.Dediepereondergrond issteedsveenloos.Deprofielen
zijngoed doorlatende
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Dejong®overgangsgronden zijnIetslagergelegen
dand© jong©kreekruggronden.Hetzijngrondenmetkalkhoudend©totkalkrijk© bodemprofielen.D©bovengrond iskalkhoudend
totkalkrijk,d©ondergrondissteedskalkrijk.D©zwaartevan
d©bo¥@ngrondvarieertvanzaveltotlicht©klei.DeondergrondIsongeveervandezelfdezwaarte,somsIetszwaarder.
Vaakwordthetoud©oppervlakvanhetOudelandalseenzware
laagInd©ondergrondteruggevonden.D©jong©overgangsgrondenhebbenhoger©grondwaterstandendandekreekruggronden©n
zijnminderdoorlatend.

DelaagstgelegengrondenvanhetMiddelland zijnde
jong®poelgronden.Dezeliggeneohtergemiddeldietshogerdan
d©poelgrondenvanhetOudeland.Verderzijnze,integenstellingtotdeoudepoelgronden,kalkhoudend.Debouwvooriskalk*
arm,dochopenig©diept©wordthetprofielkalkhoudend.D©
bodemprofielenzijnhomogeenvanopbouw©nbestaanuitkleiof
zwareklei.Vaakwordtind©ondergrondveenaangetroffen;veel
profielen zijndanookgemoerd.Dejong©poelgrondenzijnmatigdoorlatend,eohterbeterdandeoudepoelgronden.Deonder*
grondismeestalzilt*
ïlleuwlaadgronden(M&)
H@tgrootst©gedeeltevandeoppervlaktevandeprovincieZeelandwordtingenomendoorKleuwlandgronden (ï$ï).Het
zijngrotendeelsafzettingentegenbedijktlandaan. Ophet
ogenblikvindtafzettingvanNieuwlandgrondhierendaarnog
buitendijksplaats.
HetNieuwland vertoontmetbetrekkingtotdelandschappelijk©liggingweinigovereenkomstmetOud-©nMiddelland
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KenmerkendvoordeNleuwlandpoldersIsdevlakketopografieen
debetrekkelijkehoge ligging.GemiddeldliggendeNleuwlandpolders1m*N.A.P..Irheeft ziehgeen inversievoorgedaan;
eenvenigeondergrond isboven120omondermaaiveld nagenoeg
nooitaanwezig.
OnderlingkunnendeNieuwlandpoldersnogwelenig
versehilinhoogteligging vertonen.Overigenswordtdeenigs*
zinsvlakketopografieineenNieuwlsndpolderwel eensonderbrokendoorvrijdiepgelegenkreekbeddingen.Overhetalgemeenhebbendezekreekbeddingensleohtszwakontwikkelde oever
wallen»
DebodemprofielenvandeNieuwlandgronden zijnoverwegendkalkrijk.Deprofielenwordennaarbenedenllehter.De
zwaartevan debovengrond kanvariërenvankleitotlichtezavel.Scherpegrenzentussenbepaaldebodemprofielen zijnin
hetNieuwlandnietaanwezig.De structuurvandemeestegrondenisgoed.
Devolgendebodemreeksenworden InhetNieuwland
onderscheiden:
Sohorgronden

(MHs

Zuurbomigegoh©*-enplaatgronden (MSu
Hogeplaatgronden
Lageplaat-ofslikgronden

(MNk
(MH1

Kreekbeddlnggronden

(MKb

Kreekoeverwalgronden

{MNr

Overslaggronden

(MHo

TandeNieuwlandgrondennemendesohorgronden de
grootsteoppervlakte in.Deliggingvandezegrondentenopzichtevanhunomgeving ismiddelhoogtothoog.Deschorgrond«
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bestaanuitkalkrijke8nzeerkalkrijkebodemprofielen.De
bovengrond bestaatuitmeerofminderklelhoudendmateriaal,
datgeleidelijkovergaat infljnzandig,slibhoudendmateriaal»
Hetgrovezeezandwordtpasindediepereondergrondaangetroifen.Deschorgrondenhebbeneengoedestructuur.Dewaterhuishoudingisdoorgaanseveneenszeergoed.Deschorgrondenlijken
dusveelopdekalkrijke jongekreekruggrondenzondergrofzan*
storingen.
guurbomi£emschor-en^plaa,t^ronde^l M u l
VooralopheteilandTholenkomeninenkeleNieuwlandpoldersdezogenaamdezuurbomigeschor-enplaatgronden
voor.Opdeandereeilanden (o.a.Schouwen-Duiveland)worden
dezegrondeninveelgeringeremateaangetroffen.Hetzijn
kalkrijke zavel-enkleigronden,diegekenmerktzijndoor
sterkroestigeprofielenmeteenslechtestructuur,veelalin
eenhorizontvlakonderdebouwvoor.Degrondenblijveninhet
voorjaarlangnatenpapperigendrogendaarnasneloptothardekluiten.Deondoorlatendelaagverhindertdeafvoervan
waterinhetvoorjaarendecapillaireopstijgingindezomer»
Bijzuurbomigeschorgrondenkomthetgrovezandnietbinnen
100cmbenedenmaaiveldvoor,bijzuurbomigeplaatgrondenwel.
gogejplaatgronden.X^pcJ,
Dehogeplaatgronden zijndehoogstgelegengronden
vanhetHieuwland.DeverschilleninhoogteligginginvergelijkingmetanderegrondenvanhetNieuwland zijnnietzogroot
alstussenoudekreekrug-enoudepoelgronden,maareenduidelijkhoogteverschilvan0.5a l m metdeschorgrondenisin
velegevallenaanwezig.Dehogeplaatgronden bestaanuitkalkrijkelichteenzeerlichtezavelproflelenmetondiepegrofzandigeondergrond.Doordehogeligging (ooktenopzichtevanhet
grondwater)ondervindendezegrondensnellastvanverdroging.
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De gronden, waarvan net dek yen de kleihoudende bovengrond
het dikst l s f zijn net minst dsoogtegevoellg. Over het algemeen
zijn de hoge plaatgronden t e vergelijken met de kalkrijke
kreekruggronden met een grofzandige ondergrond.
Be lage plaatgronden zijn op de kreekbeddinggronden
na de laagstgelegen gronden van het Nieuwland. Deze gronden
zijn ingepolderd in een onrijp stadium. Ze liggen daardoor
lager dan de sohorgronden. In profielopbouw komen ze overeen
met de hoge plaatgronden, dus kalkrijke zavelige profielen met
binnen 100 om beneden maaiveld reeds grof zand. Deze gronden,
die meestal tezamen met de schorgronden in eenzelfde polder
liggen, kunnen, tengevolge van hun lage ligging, hun watertekort aanvullen vanuit het grondwater. Slechts a l s het grondwat e r t e diep s t a a t , zijn deze gronden t e droog, vooral bij te
dunne kleidekken.
^eek.beddinjgßr2naen. j ^ g b l
Een geringe oppervlakte van het Nieuwland wordt inge
nomen door kreekbeddinggronden. Deze gronden worden in de niet
volledig dichtgeslibde kreken aangetroffen. Het zijn de laagst
gelegen gronden van het Nieuwland. De zwaarte van het bodempro
f i e l Is sterk wisselend. Deze i s in de regel van secundair belang, daar de reductie op geringe diepte optreedt en de verzil
ting meestal sterk i s .
SFâ^^TOrwaJ^onjîen^MNrl
De kreekoeverwalgronden nemen evenals de kreekbeddinggronden een zeer geringe oppervlakte i n . Op Sehouwen-Dulve
land beslaan de kreekoeverwalgronden een oppervlakte, die nog
van enige betekenis genoemd kan worden« Ze bestaan daar u i t
kalkrijke l i c h t e zavelprofielen. De bovengrond i s zeer l i c h t
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totHohtzavelig,Deondergaand bestaatuit ietsslibhoudend,
droogfijn zand.Degronden liggen betrekkelijkhoog,ookten
opzichte vanhetgrondwater.Zestuiven gemakkelijk.
£vfjr£lajggr£nden.lB%oJ.
De overslaggronden zijnontstaan tengevolge van
dijkdoorbraken.Deoppervlakte,diedezegronden innemen,is
vangeringe betekenis.Zebestaanuitprofielen,waarvan de bovengrond sterk zandig is.Deondergrond issteedszwaarder.De
zandigeoverslaggrond isindemeestegevallenkalkarm.Dedikte van d© overslaglaag varieertvan 50tot 100cm.
Dulagandgronden (D)
Eengrootoppervlak InhetwestenvanSchouwen wordt
ingenomen door jongeduinen.Verdervindenwe zelangsde
noord- enwestkust vanWalcheren.Deduinen inhet noordwesten
vanWest Z@euws-¥laanderenbeslaan slechtseen zeergeringe
oppervlakte.
Deduinen zijnontstaan dooroverstuiving vanhet
jongezeekleilsndschap.Bijdeprofielenvandeduinzandgrondes
vanhetnatuurlandschap envandeeigenlijkevervlogen duinzand
grondenwordt d©watarophoudende zeekleilaag eerst beneden©en
meter aangetroffen.Opdeovergang naardezeekleigronden komt
dezelaaghogerinhetprofiel voor.
D©meesteduinzanden liggenhoog enhebben diepe
grondwaterstanden.Dezegronden zijntedroog enderhalveniet
incultuur.Delaaggelegen duinzand- endevervlogenduinzand«
grondenmet aanmerkelijkondiepere grondwaterstanden zijnwel
incultuurgenomen,alhoewelveelvandezegronden nog aande
drogekantzijn.
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De in cultuur zijnde duiazandgronden kunnen alsvolgt
onderverdeeld worden:
Duinvlaktegronden

(Da)

Buinrandgronden

(Br)

Vervlogen duingronden(Dv)
^j^nvlalctegponden, 1%)^
De duinvlaktegronden worden praotisoh alleen op
Schouwen aangetroffen. Deze gronden liggen v r i j vlak en bestaan u i t zuivere duinzandprofielen» die kalkarm zijn. De bovengrond ia humusarm. Het zijn gronden met sterk wisselende
grondwaterstanden. Bij de verschillende profielen varieert de
zoaergrondwaterstand van oa 100 - 140 cm beneden maaiveld.
De gronden zijn dus droogtegevoelig.
puj^jBE^dgronden, jDr)_
Ook de duinyandgronden worden alleen op Schouwen
aangetroffen. De profielen bestaan u i t kalkarm duinzand. De
bovengrond i s humusarm. Over het algemeen zijn de grondwaterstanden van deze profielen v r i j constant. Bij de verschillend!
profielen i s de variatie In de zomergrondwaterstanden van
50 - 100 cm. De duinrsndgronden zijn dus vochtig.
Vervlogen, duinj^ndeji lDv)_
De vervlogen duingronden vinden we op de overgang
van de overige duinzandgronden naar de Jonge zeekleigronden.
Ze liggen hoger dan de jonge zeekleigronden. Ze bestaan u i t
kalkarme duinzandprofielen, waarvan sommige in de bovengrond
slibhoudend zijn. De slibhoudende profielen zijn bij net weer
slempig en bij droog weer korstig. Over het algemeen zijn de
vervlogen duinzandgronden droogtegevoelig.
De zandgronden van Zeeuws-Ylaanderen bij St.Jansteei
Koewacht en Sede worden hier n i e t besproken.
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nr MEELS0Bro3NttENOVERDE^WATEBHOIggOUPTOSM DE TOUTEST
VANHHTaROMnOHEMEtYAHDEVERSCHILLMDE THZEEUKDVOORKOMENDEGROHDM
Tenaanzienvandewaterhuishouding zitmeninZeelandmetverschillendemoeilijkheden.Dezemoeilijkhedenmoeten
opdeeersteplaatstoegeschrevenwordenaandetypischebodemkundigeopbouwvandeversohillendeeilanden.Opdetweede
plaatsaanhetvoorkomenvandegrotezeegaten,diedeverziltlngvaneengrootdeelvandegrondenvandeboezem-enpolderwaterenveroorzaken.Demoeilijkhedenuitenziehindelandbouwopdirecteenindirectewijzedoorhetoptredenvanoogstdepressies.
InZeelandwordendeoogstdepressiesvanonzeéultuui
gewassenopbepaaldegrondenveroorzaaktdoordroogtesehade,0]
anderegrondendoorzoutschade.Dedepressiesopnattegronden
(metzoetgrondwater)kunnenwehierverwaarlozen.
Behalvedegenoemdeoogstdepressiesheeftmenvooral
indetuinbouwnogtekampenmeteengebrekaanzoetwater,da<
nodigisvoorziektebestrijdingenalsgietwater.
Tenslottenoemenwenoghetontbrekenopbepaalde
plaatsenvangoeddrinkwatervoorhetvee.
Degrootstemoeilijkhedenophetgebiedvandewater
huishoudingkentmenbijdeOudelandpolders.IndeOudeland
poldersenhiertoekunnenookdeoudezeeklelgrondenvanSchou
wengerekendworden,komengrondenvoor,diedroogtegevoellg
enander©gronden,dieaanverziltingonderhevigzijn«Demoei
lijkhedenbijdeMiddellandpolders zijnoverhetalgemeeng«ri
ger,maarookdaarkomendroogtegevoellgegrondenengrondeno
brakenzoutgrondwatervoor.BijdeHieuwlandpolderstreffen
weeveneensdroogtegevoellge-enverziltendegrondenaan»Bij

-ai-

deduinzandgronden kopenalleendroogtegevoelige gronden voor.
Inhetnavolgende zal dewaterhuishoudingvandeafzonderlijkelandschappen behandeld worden.Tevens zullende
oorzaken ran verdroging enverziltinginhet kort besproken
worden.
Dewaterhuishouding mn het Oudeland
D®opbouwvanhetOudeland is zodanig,datoverkorte
afstanden betrekkelijkgrotehoogteverschillen voorkomen.Deze
hoogteverschillen gaan samenmet eenverschil inopbouwvan
het bodemprofiel enmet eenverschil ingebruik voorlandbouwkundige doeleinden.Eendoelmatigewaterhuishouding,die aan
dezeomstandigheden zogoedmogelijk isaangepast,ispraktisch
nietteverkrijgen.Eendiepereontwatering b.v.vanhet Oudeland,waarmededepoelgronden erggebaat zouden zijn,zou
indemeestegevallen ernstigemoeilijkhedenmet zichmeebrengen.
Opde eersteplaats zouden bijeendiepereontwate*
ring verschillende kreekruggronden,vooraldiewelkehooggelsgen zijnenwaarvanhetprofielopgeringedieptetegrofzandigwordt,inernstigemate aanverdroging onderhevigworden.
Delichtstekreekruggronden zijnzondermeer reeds ergdroogtegevoelig.
Opdetweedeplaats zou,bijeendiepere ontwatering,
verdere inklinkingvandepoelgrondennietuitgesloten geacht
moetenworden.
Tenslotte heeftmen bijeendiepereontwatering rekening tehoudenmethetvoorkomen van brakenzout grondwater
naast zoetgrondwater.
Hetvoorkomen van braken zoutgrondwater naast zoet
grondwater isgebondenaan deprofielopbouwenaandehoogte-
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liggingvandeverschillendegronden.Opdekreekruggen zonder
Teentadeondergrond ishetwater zoet*Desloteninhetgebiedvandeteeekruggenbevatten eveneens zoetwater« Opde
lagergelegen overgangsgronden Ishetgrondwater zolangmenin
demineralegrond blijft,nogwelvanbehoorlijkekwaliteit»
Komtmen inhetveenterecht,dan ishetgrondwaterbrakenin
drogetijd zout.Ookhetwaterindesloten,diehetveenaansnijden,isbraktot zout.Indepoelgrondenkanmenalleen in
dewinter bijovervloedige regen zoetwaterindegrondenin
de slotenaantreffen.Ditzoetewater drijftdanophet zoute
water. Wordthet zoetewaterinhetvoorjaaruitgeslagen,dan
treedtdeverziltingsnelin.
Het isnietgemakkelijkomeenverklaring tegeven
voorhetzoutekaraktervanhet grondwater indepoelen*Dicht
langsdedijkenkandekwelvan invloed zijn.Het blijktechte:
dathetsamengeperste veenzeerondoorlatend is. Zeerwaar»schijnlijkheeftnadeklinkgeenuitspoelingvanzoutmeer
plaatsgehad. Zodoende zouhet zoutindepoelenfossiel zijn
Uithet bovenstaandeblijkt,datindeOudeland poldersdevoorraad zoetwaterzeerbeperkt is.Hetmeeste zoete
waterkomtIndekreekruggenvoor.Ditwaterhangtalseenzak
inhetomringendebrakkewater.Dezezoetwaterzakken zijnvan
enorme betekenis*
Indeloopvanhetgroeiseizoenworden dezoetwaterzakkenkleiner.Opdeeersteplaatsgaatvrijveel zoetwater
verlorendoorspuienenafmalea.Indegroeiperiodewordtveel
zoetwaterverbruikt doordeplaâten.Ookopanderewijzeword
nogveelzoetwateraan dezoetwaterzakken onttrokken (gietwaterenwatervoor ziektebestrijding).
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Landbouwkundiggesprokenheefthetonttrekkenvan
zoetwaterernstigebezwaren.SensnelleroptredendeverziltInf
isdaarvanhetgevolg.Deontwikkelingvanhetgewaswordt
hierdoorbenadeeld.lenjuistbeheervanhetaanwezigezoete
waterisdusvangrootbelang.
EevenalsdepoelgrondenzijndeopSchouwenvoorkomendelaaggelegenoudezeekleigrondenbraktotzoutindeondergrond.
BewaterhuishoudingvanhetMiddelland
DemoeilijkhedenophetgebiedvandewaterhuishoudingzijnbijdeMiddellandpoldersmindergrootdanbijde
Oudelandpolders.Overigenszijndemoeilijkhedenvandezelfde
aard.Detypische bodemkundigeopbouwbrengtookhiermetzich
mee,datdehoogstgelegenkreekruggrondenmetondiepegrofzandigeondergrondendroogtegevoeligzijn,terwijldelagergelegenpoelgrondenmetveenindeondergrondaanverziltingonderhevigzijn.
InhetMiddelland zijndehoogteverschillentussen
deverschillendegrondenmindergroot.Bovendienzijndebodemprofielenvandejongereenjongekreekruggrondenzwaarderdan
dievandeoudekreekruggronden.Deoppervlakteverdrogende
grondenisinhetMiddellanddanookbetrekkelijkgering.
Invergelijkingmetdeoudepoelgrondenzijndefonge
poelgrondenminderziltindeondergrond.Overhetalgemeen
zithetveenbijdejongepoelgrondendieper.
DelaaggelegenkreekbeddinggrondenvanhetMiddellani
hebbensomseveneenszilteondergronden.Bijdezegrondenzal
insommigegevallenaankwelgedeohtmoetenworden.
Tengevolgevandegeringereverschilleninhoogteligging,zwaarteenstructuur {profielopbouw)vandeinhet
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Siddellandvoorkomendegronden Invergelijkingmetdievannet
Oudeland,zijnd© gevarendieaaneendiepe ontwatering gebonden zijn,bijdeMlddellandgrondenminder grootdan bijde
Oudelandgronden.
Dewaterhuishouding vanhetNieuwland
Dewaterhuishouding vandeNieuwlandpolders vertoont
inderegeldeminstemoeilijkheden.DeNieuwlandpolders liggen
overhet algemeenvlak.Deverschillen inprofielopbouwhebben
ineenNieuwlandpoldereengeleidelijkverloop.Toch zalook
inhetNieuwland eenwaterhuishouding,waarbijdeverschillende gronden hetmeeste gebaat zouden zijn,nietgemakkelijk te
verwezenlijken zijn,
IndeNieuwlandpolders zijndehogeplaatgronden,
diereedsopgeringe dieptegrofzandigirorden,zeerdroogtegevoelig,Lagerge^egenplaatgronden,dieookopgeringe diepte
grofzandigworden,zijn bijeentelaagpolderpeil eveneens
droogtegevoelig.Bijeenhoger polderpellzouhetoptredenvan
verdroging bijdezegronden achterwege blijven.
Tooralindelaatste jarenismen invele gevallen
ten aanzienvandeontwateringwel eenstevergegaan.Een
diepereontwatering vaneenbepaaldepolder,tenbehoevevan
laaggelegennafetegronden,heeft dikwijls veel schadetoegebracht aandie,welkehogergelegen zijn.Deverlaagdepolderpellenvandelaatste jarenhebben zeker zeerveelvoordelen
opgeleverd,dochmenheeftteweinighetvoordeelvandeontwa'
teringvandeIsagstgelegengrondenafgewogentegendemogelij'
k©droogteschade opdroogtegevoeligegelegengronden.
Sendiepe ontwatering,vooralvanlaaggelegen polders,brengt ooknoganderegevarenmet zichmee.De zoute
kwelwordthierdoor indehand gewerkt.Tooral inlaaggelegen
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buitenpoldersvindtdoorkwellingplaatsvanzoutwater.Inde
nabijheidvandezeekerendedijkwordendanookdikwijlsgrondenaangetroffenmetziltgrondwater.Dezeondiepekwelonderscheidtzichvandiepekwel,diezicheveneenshierendaarin
enkeleZeeuwsepoldersvoordoet.
Bijdiepekwelkanhetzoutewatertotverinhet
landnaarbinnendringen.Zeerwaarsohljnlijkvolgthetzoute
waterdanzijnweglangsdiepliggendegrofzandigebanen(te
vergelijkenmetdeheibaneninhetrivierkleigebied)Inlaaggelegenbinnenpolderskanzodoendezoutekweloptreden.
Dewaterhuishoudingvandeduinzandgronden
Dehooggelegenduinenzijntedorentedroogen
daardoornietincultuur.Deincultuurzijndeduinzandgronden
zijnoverhetalgemeendroogtegevoellg.Deduinzandgrondenzijr
tehumusarmentesterkdoorlatend.Inverbandmetdedroogtegevoeligheid isdeeventueelvoorkomendekleilaagindediepere
ondergrondvangrotebetekenis.Verschillendeduinzandgronder
profiterensomsvandrangwateruitdeduinen.
Hetgrondwatervandeduinzandgrondeniszoet.Het
drangwateruitdeduineniseveneenszoet.
Totslotgevenwenogeenoverzichtvandegebieden
waarinland-entuinbouwindrogezomersschadeondervindenen
vandegebieden,waarinmenmetverziltingtekampenheeft.
Gebiedenmetdroogteschade
Vooralindeextremedrogejaren1947en1949konmee.
inverschillendeZeeuwsepolders opoverduidelijkewijzedroogtesohadeconstateren.Deverliezen,vooralindetuinbouw,warentoenerggroot.Ookinminderdrogejarenblijvendedroogtegevoeligegrondenachterinproductie,alhoewelindepractljkdaardanweniggewagvangemaaktwordt.
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Inhetonderstaandelijstjewordendegebiedenaangegeven,waarindroogtegevoeligegrondenvoorkomen.EetlijstjeIsnietvolledigenaoetderhalveopgevatwórdenalseen
globaaloverzicht.
Sohouwen-Duiveland

PolderNoordgouwe
Slrjanslandsepolder
NieuwBorameneepolder
Oosterlandsepolder
Gebiedvandeduinzandgronden

St.Philipsland

AnnaJacobapolder

Tholen

Zeerweinigverdrogendegronden

Noord-Beveland

PolderOudNoord-Beveland

Polder Nieuw Noord-Beveland
Wiskerkepolder
Jacobepolder

Zuid-Beveland

Kraayertpolders
Heinkenszand e.6.
Driewegene.o.
Kapellee.o.
?/ilhelminapolder
ZakvanZuid-Bevelaad

Walcheren

Gebiedenmetkreekruggronden
NleuwSt.Joostland
Gebiedmetduinzandgronden

Zeeuws-Vlaanderen

PoldersronddeBraakman
Zaamslage.o.

Zandgebied van Bt. Jansteen
Koewacht en Eede.
Gebiedenmetverzilting
Wezullenhieralleeneenglobaaloverzichtgeven
vandegebieden,waarinbepaaldebodemprofielenaanverzilting
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onderhevigzijn.Deverziltingvanboezem-enpolderwateren
zullenhierniettersprakekomen.
DeverziltingvanversohillendeinZeelandvoorkomendegrondeniseveneensinextremedrogejarenhetduidelijkst
merkbaar.Indrogejarenwordtdoordeplantveelzoetwater
aanhetbodemprofielonttrekken.Ookopanderewijzevindtdan
onttrekkingvanzoetwaterplaats. Tengevolgevandezeonttrekkingenkrijgtmen inprofielenmetbrakofzoutgrondwater
eenopstijgingvanaoûtwater.Alleenbijovervloedigeregenvalindewinterkanhetzoutegrondwaterweerteruggedrongen
worden.
Wehebbenreedseerderopgemerkt,datmenbijde
verziltingwaarschijnlijkonderscheidmoetmakentussenfossiel
zoutwaterenrecentzoutkwelwater.
Indevolgendegebiedenzoudeverziltingdanveroorzaaktwordendoorfossielzoutwater:
Schouwen-Duiveland

HetlagevanSchouwen
Ouwerkarke.o.

Tholen

PoortvlietseWeidehoek

Zuid-Beveland

lersekeMoer
GoeseFoei

Walcheren

Depoelgebieden (deSchellach,
dePekelinge,enz.).
Verziltingdoorrecentzoutkwelwaterkanzoweldoor

ondiepealsdoordiepekwelveroorzaaktworden.Ondiepekwel
vindtmenlangsdebuitendijkenvanlaaggelegen buitenpolders
(meestalïïieuwlandpolders).Diepekwelwordtinenkelelaaggelegenbinnenpoldersaangetroffen.
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IHZEELAHDDOORKOMENDEGRQKDlg
Eetgrootstedeelvandecultuurgronden InZeeland
'wordtingenomendoor bouwland,Daarnaastwordt,vooralopZuid
Beveland,eenbelangrijkpercentageIngenomendoordetuinbouw
D©veeteeltisinZeelandvanondergeschikt belang»
Dekwaliteitvan deverschillendecultuurgrondenin
Zeeland looptsterkuiteen«Wanneerwenagaanopwelkegronden
akker-,tuinbouw-enveeteelt beoefendworden,dan blijktdat
zoweldeakker-alsdetuinbouwzichopdebestegrondengeves
tigdhebben.Graslandwordtalleenopdiegrondenaangetroffen
welkevoorakker-entuinbouwongeschiktofmindergeschikt
zijn.
Hetgrootste percentagevandegrondenmetdehoogst
kwaliteit beslaatdeakkerbouw,Ingebiedenmetoverwegend tul
bouwwordendeallerbeste grondenechterdoordezeingenomenï
deakkerbouwmoetzichdanmetmindergoedegronden tevreden
stellen«
Degebondenheid van deverschillendegebruiksmogelijkhedenaanbepaaldegrondenvindtvooreengrootdeelzijn
oorsprongindeeigenschappenvandiegronden,Deverschillendemogelijkhedenstellenimmers bepaaldeeiseneende bodem,
waaraanbijbepaaldegrondenwelenbijanderenietwordt voldaan,
Inland-entuinbouwisvoorhetslagenvandeteelt
vandeverschillendegewasseneengoedewaterhuishouding van
degrond eeneerstevereiste.Hetoptredenvanwateroverlast
indegrond inperiodenvan sterkeregenvalisschadelijk,Aan
deanderekantmoetdegrond intijdenvandroogteovervoldoendehoeveelhedenwaterkunnen beschikken.
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Vooreengoedewaterafvoeristenaanzienvanhet
bodemprofielgewenst,datditvanbovennaarbendentoegeleidelijklichterwordtendatondoorlatendelagenontbreken»
Dehoeveelheidwater,waaroverdeplantenwortelsin
droogteperiodenmoetkunnenbeschikken,isineersteinstantie
afhankelijkvandewatereapaolteitvandebodem.Dewatercapacitéitisafhankelijkvandezwaarteendediktevandekleihoudendelaag.Yoorakdediktevandeklei-ofslibhoudende
laagisvanveelbelang»Dezebepaaltinhogematedewateroapaoiteltendemogelijkhedenvoorbeworteling.
Isdewateroapaoiteitvanhetbodemprofielonvoldoende (b.v.bijplaatgronden),danspeeltookdehoogtevande
grondwaterspiegelendecapillaireopstijgingvanhetwaterbovenhetphreatischniveaueenbelangrijkerol.Het zalvan
belangzijn,datlagen,diedecapillaireopstijgingbelemme*
ren,duszowelondoorlatendestuggekleilagenalssterkgrofzandigelagen,indeondergrondontbreken.
Gronden,dieeentediepegrondwaterstandhebbenen
waarvandewatercapaciteitvanhetbodemprofieltegeringis,
zijnvoorhunproductieaangewezenopneerslagwater.Isderegenvalindegroeiperiodenietvoldoende,danisverdrogingvan
hetgewasonherroepelijkhetgevolgdaarvan.
Dekwaliteitvaneengrondwordt,behalvedoorzijn
physischetoestand,ooknogbepaalddoorzijnrijkdomaanplan«
tenvoedendestoffen.Hethumusgehaltevandebouwvoorendereserveaankalkzijneveneensbelangrijk.
Behalvephysische-enchemischekunnenooknoganderefactoreneenrolspelen,diebepalend zijnvoordeproductiemogelijkhedenvaneengrond.InZeelandwordtdekwaliteit
vanverschillendegrondenbepaalddoordeaardvanhetgrondwater.HetzoutegrondwatervanverschillendeOudeland-en
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enkeleMiddellandgrondenisvoorlaad*» tuinbouwonveeteelt
zeerschadelijk«
Inhethierna volgendegevenwe eenoverzichtvande
landbouwkundigegebruiksmogelijkhedenvandeverschillende
gronden« Debodemprofielenvandezegrondenzijninhoofdstuk
Zkortbeschreven,terwijlinhoofdstuk3heteenenandergezegdisoverdewaterhuishouding«Wekunneninditoversight
danookvrijwelvoletsenmethetvenaeIdenvendegesohikthedej
vandeverschillendegrondenvoorland-entuinbouw,
jKreekrufiffçndafi
Opdekreekruggronden,zowelopdeoude,jongereen
jongetreffenweakker-entuinbouwaan*Grasland komterniet
opvoor»AlleenopZuid-Bevelandwordtopdekreekruggenhoofd*
zakelijktuinbouwuitgeoefend.Opdekreekruggenvand e andere
eilandenisdetuinbouwvanweinigbetekenis«
Tengevolgevanhetgroteniveauverschiltussende
kreekrug*enpoelgrondenisdegrondwaterstand indekreekruggronden iß zomerserglaag (1#?&V£m ) , hetgeenvooralindroge
zomersdegr#eivanverschillendeland-entulnbouwgewassen
ongunstigbeïnvloedt*
Dedroogtegevoellgstegrondenvindenwe bijdeoude
kreekruggen.Het zijngronden,diereedsbinneneendieptevan
50ombenedenmaaiveld grofzandigelagenbevatten.Indetuinbouwzijndezegrondenvoordefijnegroenteteelthetmeestge<
schikt« Doorhunzeergoedeontwateringlenenzijzichbijuit«
stukvoordeteeltvanzeervroegegewassen«Voordefruitteen
zijndergelijkegrondenongeschikt.Ookvoordelandbouwzijn
dezegrondenmatiggeschikt« Gewassen,zoalsbleten,vlase.a«
dietenaanzienvandevoohtvoorzieningveeleisend zijn,gedij«
enerslechtop«
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D@jongekreekruggronden zijnzwaarderdandeoude,
terwijlze,tntegenstellingtotd©laatste,kalkrijkzijn.
Voordetuinbouwzijndezekreekruggrondenvanbeterkwaliteit
dandeoude.Voorfruitengrovegroentenzijnzezeergeschikt,mindervoorfijnegroenten (tekoud).Verderlenende,
jongekreekruggronden ziohzeergoedvoordeteeltvanpractise*allelandbouwgewassen.
Poelgronäfittenoude zeekleigronden
Opdepoelgrondenenoudezeekleigrondenvindenwe
bijnauitsluitend grasland.Opde jongepoelgrondenwordtook
nogweleensbouwlandaangetroffen.Tuinbouwkomtopdepoelgrondennietvoor.
Omverschillenderedenenlenendepoelgrondenzich
nietvoordeteeltvanland-entuinbouwgewassen.Opdeeerste
plaatszijndegrondentezwaar,meestalkalkarm,waarmedeeen
slechtewaterhuishoudingeneenzeermoeilijke bewerkbaarheid
gepaardgaatfeVanwegedelageliggingisdeontwateringslecht.
Tenslottebevathetbodemprofielreedsopgeringedieptezout
veenenbraktotzoutgrondwater,datindewinterzeerhoog
kanstaan.D®jongepoelgrondenverkeren,doorhunkalkhoudendïieidenietshogereliggingineengunstigertoestanddande
oude•
Hetblijktdus,datdepoelgronden zichnoghetbest©
lenenvoorgrasland,Ookdeoudezeekleigronden,dieminder
zwaar,maarwellaaggelegenzijnenwaarvandeondergrondever*
eensbraktotzoutis,zijnhetbestegeschiktvoorgrasland.
Hetopdepoelgrondenenoudezeekleigrondenvoorkomendgraslandisoverhetalgemeenvanslechtekwaliteit.De
Ontwatering,bemestingenverzorginglaatmeestalveeltewensenover.
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Zowel bouw- a l s grasland kan men op de overgangsgron
den aantreffen. Tuinbouw komt er praotisch niet op voor.
Over het algemeen zijn de overgangsgronden zwaar« De
waterhuishouding Tan deze gronden wordt meestal verstoord door
de aanwezigheid van ondoorlatende kleilagen. Tenslotte i s de
ontwatering van deze gronden v r i j slecht.
Tengevolge van de slechte waterhuishouding hebben
de overgangsgronden praotisch geen waarde voor de tuinbouw.
Sommige jonge overgangsgronden zijn voor de t e e l t van grove
groenten en f r u i t nog wel bruikbaar.
De jonge overgangsgronden hebben in droge zomers
voor verschillende landbouwgewassen een goed produotievermogaE
In natte jaren geven ze minder goede oogsten. Hieruit b l i j k t ,
dat bij een betere ontwatering, verschillende overgangsgrondel
beter zouden produceren.
Het op de overgangsgronden voorkomende grasland i s
eveneens van matige kwaliteit. Verbetering kan ook hier aangebracht worden door een betere ontwatering, bemesting en verzo:
ging.
Oude k^e^aatflronften
Op de oude klelplaatgronden vinden we zowel bouw- a
grasland. Tuinbouw wordt er n i e t op aangetroffen.
De oude klelplaatgronden hebben geen p r o f i e l , dat
naar benedea toe voortdurend l i c h t e r wordt. Onder de bouwvoor
z i t een storende kleilaag. Ook in de ondergrond komen soms st
rende kleilagen voor. In verband hiermede is- de waterhuishouding minder gunstig.
De meeste oude klelplaatgronden zijn praotisch vooi
iedere vorm van tuinbouw ongesohikt. Als bouwland zijn de oue
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klelplaatgrondennogwelgeschikt.Inderegelblijvenzete
langnatinhetvoorjaarenzijndaardoorlaat.Eengoededrainagezoudezegrondenaanzienlijkverbeteren.Alsgraslandzijr
degrondenvrijgoed.Indrogezomersgevenzeechterteweinig
waterop,waardooreindJuli/Augustusdeopbrengststerkterug
kanlopen.
Sohorgronden
Deoppervlakteaanschorgrondenwordtvrijwelalleen
ingenomendoorbouwland.OpZuid-Bevelandkomtechteropdeze
grondennogvrijveeltuinbouwvoor.Opdeandereeilandenis
detuinbouwopdeschorgrondenvanminderbetekenis.
Overhetalgemeenhebbendeschorgronden gavebodemprofielen.Zezijngoeddoorlatendendewatercapaciteitis
ruimvoldoende.Dezegrondenkunnendanookonafhankelijkvan
hetgrondwaterenonafhankelijkvanregenvalindegroeiperiode
eenoptimaleopbrengstleveren.
TandeinZeelandvoorkomendegrondenzijndeschorgrondenhetmeestproductief.Yoordeteeltvanfruitengrove
groentenzijnzezeergoedbruikbaar.Delichtsteschorgronden
zijnookgeschiktvoordefijnegroenteteelt.Voordeteelt
vanpractisohallelandbouwgewassenzijndeschorgrondenzeer
productief.
Dezuurbomigeschorgrondenhebbeneenongunstige
structuur.Zeblijveninhetvoorjaarlangnatenzijndaardoor
laat.Invergelijkingmetdenormaleschorgrondenisdekwaliteitvandezuurbomige,zowelvoorland-alsvoortuinbouw,
aanmerkelijkminder.
Hogeplaatgronden
Dehogeplaatgrondenzijnvoorhetgrootstedeelals
bouwlandingebruik..OokwordtervooralopZuid-Bevelandenige
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tuinbouwopuitgeoefend.
Dehogeliggingvandezeplaatgrondengaatgepaard
metondiepegrofzandlgeondergronden« lezegronden zijnerg
droogtegevoelig.Deverbeteringvandewaterhuishoudingdoor
opvoerenvanhetgrondwaterpeilstuitopgrotemoeilijkheden
vanwegedelagergelegenminderdroogtegevoeligegrondeninde
omgeving.Irmoetdusvaakgeteeldwordenzonderdatvanhet
grondwatergeprofiteerdkanworden.
Voordeteeltvanfruitengrovegroenten zijnde
hogeplaatgrondennietgeschikt.Ze zijndoorhunvroegheid
nogwelgeschiktvoordeteeltvanfijnegroenten.Voorversohlllendelandbouwgewassen zijndezegrondentedroogtegevoellg.Vooralbietenenanderegewassen,diehogeeisenstellen
aandevochtvoorziening,gevenoverhetalgemeengeeng«#de
resultaten.
Dezuurbomigeplaatgronden zijninhetvoorjaatlater envoordeteelt vanverschillendeland-entulnbouwgewsssennietergproductief*
lageplaat-ofslikgronden
Hetgrootstegedeeltevandeslikgronden isingebruikals bouwland.Op8uld-Bevelandwordterooknogtulnbou*
opaangetroffen.Delaagstgelegenslikgronden liggeninde
regelingras.
Deslikgrondenkomeninprofielopbouwovereenmetd«
hogeplaatgronden.Ze zijnbijdezelfdegrondwaterstand even
droogtegevoeligalsdeze.Srisechtereenbelangrijkverschil
datzeertengunstevandeslikgrondenaitvalt.Hetwatert&korl
kanaangevuldwordenvanuithetgrondwater,zodatdeproducti
vlteitvandezegrondengoedkanzijn.
Deslikgronden zijnminderenkwaliteitdandeschoi
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gronden.Tochkunnenzebijeengoedegrondwaterstandgoed
geschiktgeachtwordenvoordeteeltvanverschillendetuinenlandbouwgewassen» Sommigegrondenzijnbijeenietstediepegrondwaterstand eninregenarmezomerstedroog.
Kreekbeddlnggronden
Bijnaallekreekbeddinggronden,zoweldievanhet
Middel-alsdievanhetNieuwland,liggeningras.
Dewaardevandezegrondenwordtinhoofdzaakbepaalddoordedieptevandeontwatering.Vroegerwarendeze
grondenwaardeloostengevolgevantehogegrondweterstanden.
Indelaatstejarenzijnzedoordiepereontwateringgeschikt
gemaaktvoorgrasland.Ditlaatsteisgebeurdtenkostevan
dehogerliggendegronden.
Teelkreekbeddinggrondenlijdenaanverzilting.Het
grondwaterindegebieden»waarindezegrondenvoorkomen,is
meestalbrakófzout.
Deartijdensdewintermaandenhetgrondwatervande
kreekbeddingennogzoveromhoogkomt,datzegedeeltelijkonder
waterkomentestaan,zijnzevoorakker-entuinbouwongeschikt.Bijeengunstigegrondwaterstand kunnendekreekbeddin*
genbehoorlijkgraslanddragen.
Duinzandgronden
Opdeduinzandgrondenkomtakker-entuinbouwvoor.
Ookgraslandwordteropaangetroffen.Graslandvindtmenvooralopdeeigenlijkevervlogenduinen,bouwlandopdeslibhoudende.
Deduinzandgrondenhebbeneenzeergeringewateroapacitelt.Indrogeperiodenzoudendezegrondeninernstigemate
aanv/atergebreklijden,warehetniet,datinverschillendegevallenhetdrangwateruitdeduineneenonafgebrokentoevoer
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van zoetwaterTerzekerde.Ook isbijveelprofielendeInde
ondergrondvoorkomendekleilaag,diehetwaterophoudt,van
nietteondersohetten betekenis.
Dehumusrijksteduinzandgrondenmet eengoedewaterhuishouding,behorendoorhunvroegheidtotdebestetuingron*
den.Ookvoordefruitteeltzijnzezeergoedbruikbaar.Komt
bijdezegrondendeindeondergrondvoorkomendekleilaagondiepvoor,danwordtechterdewortelgroeiderbomenzodanig
gestoord,datnormaleontwikkelingonmogelijk is.Deakkerbom
opdedulnzandgronden bestaatvooraluitgewassen» diemenooi
opdeandereinHederlandvoorkomendezandgronden aantreft,n,
rogge,aardappelen enz,.Deopdulngrondenvoorkomende graslanden zijnalleen Inhetvroegevoorjaarenhetlatenajaar
enigszinsproductief.
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In4®vorigehoofdstukken hebbenweinhetkorten

zeerglobaaldebodemkundigeopbouwyendeprovincie Zeeland»
dedaarinvoorkomend© gronden»demoeilijkheden ophetgebied
Tandewaterhuishouding entenslottedeagrarischegebrulksraogelijkhedenTanbepaalde bodemgroepenbesproken.Wehebben
vastgesteld,datdebodemkundigeopbouwTanZeelandzeergevari
eerdis,waansedehetvoorkomen Tansterkuiteenlopendegronden
enbepaaldewaterhuishoudkundige problemensamenhangen»We hebbenookgezien,datdelandbouwkundigemogelijkheden Tan verschillendegronden beperktzijn» CeproductivitéltTaneen
grondIsimmers Inhogemate afhankelijkTandeopbouwTanhet
bodemprofielenTandewaterhuishouding*
Demoeilijkhedenophetgebiedvandewaterhuishouding,n.1.deverdrogingendeTerziltlng,hebbenweinhoofdstukXXIInhetkort behandeld.Eet zalduidelijk zijn,dat
naarmiddelen gezochtmoetwordenomdeschadelijke invloedTan
langdurigedrogeperiodenopdeplantengroei teTerminderenof
opteheffen.ImmersInextremedrogejarentreedtdeTerdrogingTanbepaaldegrondenendeverzoutingTanandere gronden
het sterkstopdeToorgrond.ZoweldeTerdrèglngalsdeTerzoutingkanmenhet beste bestrijdenmetbehulpTanzoetwater.
InZeeland kanhetbenodigdezoetwaternietdooroppompenaandegrondwordenonttrokken,aangezienhetgrondwetei
zoutie.HetTaneldersaanvoerenTan zoetwaterblijkt inde
praktijkooknietgoedmogelijktezijn*HetTormenTanspaarbekkens» dievroeginhetToorjsargeTuldworden enwaaraanmea
*szomerswaterkanonttrekken,zalToorZeelandwelde beste
oplossing zijn.
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Hetvormenvaneenzoetwaterbekkendoorafsluitingvande
zeegaten
InZ.W.NederlandzoudoordevolgendeafaLitingen
{dammenmetscheepvaart-enuitwateringssluizen)eenzoetwaterbekkengevormdkunnenworden:
1.IndeOudeMaasbijdeWeiplaat
S.InhetHaringvliettenwestenvanHellevoetsluisviade
SoheelhoeknaarGoeree
3.InhetBrouwerhavenseGatvanGoereeterhoogte.ongeveer
vanOuddorpnaareenpunttenwestenvanBrouwashaven
4.IndeOostersoheldevanSchouwentenwestenvandeZierikzeesehavennaareenpuntopNoord-Bevelandtenwestenvan
Colijnsplaat
5.AfsluitingvanhetYeerseGattennoordenvanVeere.
Degroottevanhetbekken,datdoorafsluitingvolgensbovengenoemdewijzezouontstaan,bedraagtca70.000ha.
Dedirectegevolgenvandezeafsluitingzoudenvooralbestaanineenverzoetingvanhetbekkennaenkelejaren.
Terderzouaandesteedsmeerlandinwaartsdringendeverzouting
&m eindekomen.Hetbrakkeenzoutekaraktervandeboezemenpolderwaterenzoudaardoorspoedigverdwijnen.Watbetreft
deöntzlltingvanbodemprofielen,dieonderinvloedvankwel
gestaanhebben,beschiktmenoverweiniggegevens.Menmagechteraannemen,datprofielen,dietengevolgevanondiepekwel
verziltzijn,pasnaverscheidene jarenontzlltsullenzijn.
Deontziltingvanverzilteprofielen,tengevolgevandiepe
kwel,kanwaarschijnlijkvele jarenduren.
Deafsluiting zouverdermetzichmeebrengen,dat
verschillendepoldersnietmeeropnatuurlijkewijzezouden
kunnenafwateren.Hierstaattegenover,datmenindrogeperlodenzoetwatervanuithetspaarbekkenzoukunneninlatenof
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inmaJfcea.Deakker-,tuinbouwenveeteeltopde eilanden zoudeE
dandebeschikking hebbenover zoetwater.Ditlaatstisvan
zeergrotebetekenis«Wekomen hieropnaderterug.
Verder zoudendoordeafsluiting opgemakkelijke
wijzeenmetgeringekosten bepaalde inhet zoetwaterbekken
voorkomende buitendijkse gronden ingepolderd kunnenworden.
Dezegronden bestaan overhetalgemeenuitliohte profielen
{piaatgronden}envoordeproductievan oultuurgewassenzouden
z©duswaterbehoeftigzijn.Zezoudendan juistdoordeaanwezigheid vanzoetwater opeengemakkelijkewijze productiefge
maaktkunnenworden.Ha inpoldering zoueenwateroppervlakte
overblijvenvanrond 50a 60.000ha.
Tenslotte zouhet spaarbekken niet alleenvan betekeniszijnvoor deZeeuwse eilanden,maar zouook zijnbetekenishebbanvoor deaangrenzende gebieden.We zullenhier-over
nietuitweiden.Het zijhiernogwelopgemerkt,datZeeuwsYlaanderenvanhet eventueel zoetwaterbekken,zoalsvorenbedoeld,niet zalkunnen profiteren.
Dedijkverkorting endemindere kosten vandijkondei
houd zullenhiernietter sprakekomen.
De zoetwatervoorziening vanuithetspaarbekken
Hetwinnen vanwatervoorlandbouwkundige doeleinden
IsvoorZeeland dusvanzeergrote betekenis.
Opdeeersteplaatslaatdevochtvoorzleningvande
oultuurgewassen tijdensde groeiperiode bijverschillende gro*
denveeltewensenover.Opdetweedeplaats isde bestrijding
vandeverzlltingmoeilijkuittevoeren bijgebrek aan zoet
water.Tenslotte isergebrekaanzoetwatervoorhetveeen
vooral indetuinbouwalsgiet-en sproeiwater.
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Voorzienlngvanzoetwateraandroogtegevoeligegronden
Bi3aanwezigheidvaneenzoetwaterbekkenkanmenin
drogeperiodentrachtenzoetwaterteleidennaardegebieden
waarzichdroogteschadekanvoordoen.Vanuitdezegebiedenkan
mendedroogtegevoeligegrondenvanwatervoorziendoorbevloeiing,infiltratieofberegening.
Weweidenhiernietuitoverdetechniekvandeze
kunstmatigetoevoeraanwaterenooknietoverdekosten,die
daaraanverbondenzijn«.
Verschillendegrondenzoudenvolgensdehierboven
geschetstewijzeindevegetatieperiodeverzekerd zijnvaneen
voldoendehoeveelheidwater«Deproductiviteitvandezegronden
zousterkstijgenenzezoudengeschiktzijnvooreenveelruimerekeuzevangewassen«
Erzijnweinigcijfersbekendoververhoogdeproductievandroogtegevoeligegronden,dieopkunstmatigewijzevan
waterwordenvoorzien.Tochzullenwedegemiddeldeproductieverhogingvandeminofmeerverdrogendegrondenopongeveer
20$mogenstellen*
InhoofdstukIIIhebbenweeenglobaaloverzichtgege
venvandegebieden,waarvrijveeldroogtegevoeligegronden
voorkomen,Hetzijnvooraldeoudekreekruggronden,deplaatgronden (hoge-enlage - ) , deduinzandgrondenendezandgrondenbijSt,Jansteen,KoewachtenEede.Detotaleoppervlakte
vandezedroogtegevoeligegrondenkanglobaalop55,000hageschatworden,waarvanechterca30.000hainZeeuws-Vlaanderen.
Vooreenkunstmatigewatervoorzieninguitbovenbedoeldzoetwaterbekkenzouduseenoppervlaktevanongeveer25.000hain
aanmerkingkomen.
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EandirectgevolgTandekunstmatigezoetwatervoorzleningzouvooral bestaanineenverdiepingeneenvergroting
vande zoetwaterzakkenindekreekruggen*Ookbijdeplaatgron
denzoueenverdiepingontstaanvandezoetwaterlaag.Deverzouting,tengevolgevankwel» zoueveneensteruggedrongenworden.
Voorzieningvanzoetwateraanverzlltendegronden
Behalvededroogtegevoeligegronden zoudenookde
zwarepoel-enovergangsgronden (klelgraslandenjerggebaatzlja
bijeenkunstmatigetoevoervanzoetwater«
Opdeeersteplaatszoubijvelepoelgrondeneenont
zlltingoptredenvandeondergrond,wanneerze,vooralindrog
perioden,opeenkunstmatigewijzevanzoetwaterwerdenvoorzien.Dezevoorziening zoudansamenmoetengaanmeteendiepi
r©ontwatering.
Opdetweedeplaatszoudendezwarepoelgronden,die
overhetalgemeeneengeringwaterbergendvermogenhebben,bi^
eenkunstmatigewatervoorziening (vooralIndrogeperioden),
aanmerkelijkbeterproduceren.
Eengoedeteohniekom zwaregrondenkunstmatigvan
watertevoorzien,bestaatóphetogenbliknogniet.Verwacht
magworden,datdezebinnen eenniettelangetijdvoorzware
grondenwelbruikbaar zalzijn.
Depoelgrondenmetondiepzoutgrondwaterproducerei
weinigenminderwaardiggras.Deze zoutepoelgrondennemenongeveer1/5vandetotaleoppervlakteaanpoelgronden in.Nae«
diepereontwateringenbijeengoedewatervoorzieningzouden
dezegrondeneenproductieverhoginggeven,dieopminstens50?
gesteldmagworden.Deverbetering« n d e waterhuishouding ZOT
danechtergepaardmoetengaanmet eendoelmatige behandeling
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vanhetgrasland.Depoelgronden,diepasindediepereondergrondzoutworden,zoudenbijeenbetereontwateringenz.ongeveer B5%inproductiestijgen.Overdeheleliniegenomenzal
deproductieverbeteringvanhetgraslandopdepoelgronden
(event,overgangsgronden)85a 5Qf-bedragen.
Detotaleoppervlakte,diedepoelgronden (event,
overgangsgronden)InZeelandinnemen,bedraagtongeveer37.000
ha,waarvan2.000hainZeeuws-Yleanderen.Eenoppervlaktevan
35.000hazoubijaanwezigheidvaneenzoetv/aterbekkenvaneen
zoetwatervoorzieningkunnenprofiteren.
Detoepassingvaneengoedewaterbeheersingstechniek
zounietalleeneenproductieverhoging betekenenvoorhetgrasland,maarinvelegevallenmoethetmogelijkgeachtworden,
datverschillendeingrasliggendegrondenzeergoedinbouwlandgelegâzoudenkunnenworden.Opdeeersteplaatszouden
deovergangsgrondendaarvoorinaanmerkingkomen..Dezeliggen
invergelijkingmetdepoelgrondenietshoger.Maarookverschillendehogerliggendepoelgrondenzoudenbijeenbetere
ontwateringenvochtvoorzieningmetsuccesgescheurdkunnen
worden.Alleendelaagstgelegenpoelgrondenmetondiepveenin
hetprofiel,zoudenmindergeschiktzijnominbouwlandgelegd
teworden.Dezelaatst®grondenzoudenbijeendiepereontwateringteveelinklinken.
Deontziltingvanbodemprofielen,dietengevolge
vandiepezoutekwelviaoudekrekenvanuitzeeverziltzijn,
isreedsbesproken.Delaaggelegenkreekbeddinggrondenzullen
indemeestegevallennietinbouwlandgelegdkunnenworden.
Dezeliggenimmerstenopzichtevandeanderegrondentelaag.
Toorzleningvanzoetwaterw o r anderelandbouwkundigedoeleinden
Behalvevoordebestrijdingvandeverdrogingende
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verzlltingzouhet zoetwaterbekkenooknogvooranderelandbouwkundigedoeleinden zijnnuthebben*Wehebbenreedsopgemerkt,datiaZeelandhetdrinkwatervoorveeInvelegevallen
nietaandeeisenvoldoet.In detuinbouwkentmendannogde
moeilijkheid tenaanzienvanhetgiet-ensproeiwater.
InSeelandvindtmenpraotisohallegrasland endus
ookhetveeopdelaaggelegenpoelgrondenendezeerlaaggelej!
genkreekbeddinggronden.Dezegrondenhebbenoverhetalgemeen
braktotzoutgrondwater»DitwaterIsinderegelniet geschiktalsdrin^ratervoorhetvee*
Voorhetveeworden bepaaldeeisenaanhetNad-gehaltevanhetdrinkwatergesteld.Ditmagongeveerde3000ag/
niettebovengaan» Bovenditgehaltetredenbijhetvee phys*
logischestoornissenop»Demelkgiftlooptdansterkterug.
Ookschijnthetoptredenvanbepaaldeveeziektenverbandteho^
denmetdekwaliteitvanhetdrinkwater,
Indetuinbouwheeftmenhethelejaardoorwater
vangoedekwaliteitnodigalssproei-engietwater*Aangietwatermoetenhogereeisengesteldwordendanaansproeiwater.
DeInvloedvanHaCl-houdendgietwateropdegroeien
opbrengstvanverschillendetuinbouwgewasseniszeernadelig.
Het blijkt,datgietwatervan500mg/lonbruikbaar isvoortujfe
bouwonderglasengroenteteelt invollegrond.
HetNaCl-gehaltevansproeiwatermagniet bovende
1500mg/lstijgen.Bijeen betersproeltechniekishetechter
nietonmogelijk,datmenietsminderhogeeisenaandekwaliteitvanhetwaterkanstellen.
De bovengenoemdemoeilijkhedenophetgebiedvande
drinkwatervoorziening voorhetveeenvan debevoohtiglngen
besproeiing indetuinbouwzouden bijaanwezigheid vaneen
zoetwaterbekkenopeenzeergemakkelijkewijzeopgelostkunnen
worden.
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MogelijkhedenTanIntensivering
Inhetvoorbaandehebbenwekunnenconstateren,dat
deproduotiviteitvandedroogtegevoelige-. envergütende
grondenaanmerkelijkzoustijgendooropheffingresp.vande
verdrogingenverzilting.Opdedroogtegevoeligegrondenzouden
doorzoetwatervoorzieningindrogeperiodenzietalleenhogere
opbrengstengeven,maarookdegewassenkeuzezousterkuitgebreidkunnenworden.DeverziltendegrondenzoudennaontzHtingeenbetergraslandexploitatiemetzichmeebrengen»Bepaaldetotdezecategoriebehorendegronden,zoudenzelfsomgelegd
kunnenwordeninbouwland.DeinZeelandvoorkomendegronden,
diezeergoedproduceren,zijntotnutoenogniettersprake
gekomen.Uithetvolgendezalblijken,datookdezeergoede
grondennoginhogematezoudenkunnenprofiterenvanzoetwater,afkomstigvandeeventueeltevormenspaariiekken,vooral
doorintensivering.
GrondenvanzeergoedekwaliteitbeslaaninZeeland
eenvrijgroteoppervlakte.Zewordenvoorhetgrootstegedeelteingenomendoordeakkerbouw.Degewassenkeuzeopdezegrondeniszeerruimendeopbrengstenaandeverschillendeakkerbouwgewassenzijnieder jaarhoogtotzeerhoog.Voordeakker
bouwopdezegrondenheefteenzoetwaterwinningdanooktotaal
geenzin.Voordemeestevandezezeergoedproducerendegrondengeldtzelfsnogaltijd:"hoedrogerzomer,hoebeteroogst".
Hetisalgemeenbekend,datdetuinbouwdebestprodu
cerendegrondenvraagt.InZeelandkomengrondenvanzeergoede
kwaliteitvoor,dieinhogemateaandeeisenvoldoen,welke
detuinbouweraanstelt.Hetzijndekalkrijkeschorgrondenmet
eenzeergunstigeopbouwvanhetbodemprofiel.Dezebehoren
zelfstotdebestegrondenvanNederland.
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Erisreedsopgemerkt,datdebesteinZeelandvoorkomendegrondeninbouwland liggen*lenkleineoppervlakte
wordtdoordetuinbouwingenomen (vooral,opZuid-Beveland).
Eenverdere intensivering vandetuinbouwopdezegrondenword
o*a,beperkt,doorhetnietterbeschikkinghebbenvanvoldoen
dehoeveelheden zoetwater (giet-ensproeiwater).Deuitbreidingvandetuinbouwkandanookpasalleengoeddoorgevoerd,
worden» wanneermenzoetwaterkanwinnenvanuithet eventueel
tevormenspaarbekken«Deze intensivering zoueennogaanmerkelijkhogerrendementvanSeelandsbestegrondenmet zieh
meebrengen.
InZeelandnemendekalkrijke schorgrondenongeveer
eenoppervlaktevan76.000hain,waarvan35.000haInZeeuwsVlaanderen.OpdeZeeuwse eilanden zouduseengebiedvan
41*000ha,nahetvormenvanhet zoetwaterbekken,voorintensiveringvandetuinbouwinaanmerkingkunnenkomen.
Mogelijkheden O Pdenieuw.aantewinnengronden
Detotaleoppervlakte,dievoorInpolderinginaanmerkingkomt,isafhankelijkvandeeisen,diemenaandemini
mumgroottevanhet spaarbekkenmoetstellen.Globaalkande
teintepolderenoppervlakte gèsohatwordenop10àSO.000ha
Demeestevandenieuwaantewinnengronden bestaan
uitkalkrijkeliehtzavelige-enzandigeprofielen.Alleen bij
eengunstige grondwaterstand en bijeengoedewaterregeling
zijndezegrondenvoorakkerbouwen insommigegevallenvoor
tuinbouwgesohikt.
Gronden,dietelaagliggen,kunnenoverhetalgeme«
beterbestemdworden voorgrasland*EentediepeontwateringN
vandezegrondenzoutochtenkostegaanvan dehoger gelegen
gronden*
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Gronden,die ten opzichtevsnhunomgevingtehoog
liggen (ookt.o.v.hetgrondwater)enwaarvaneenwatervoorzieningmoeilijkhedenmetzichmeezou brengen,zoudenzeer
goedinaanmerkingkunnenkomenvoorbebossing.Kalkrijkepro-,
fielen Imwi zichn.1.uitstekendvoorbosbouw.
Tenslottezullen,nadatdezeearmenzijnafgesloten
enhetwaternaenkelejarenvoldoendeverzoetzalzijn,de
oeversenondieptengelegenheidgeventotdeteeltvangriend,
rietenbieten«
Opmerkingen
leedsisopgemerkt,datZeeuws-Tlaanderenvaneen
eventueeltevormenzoetwaterbekkennietzalkunnenprofiteren«
Detotaleoppervlakteaanverdrogendegrondeniserechter
vrijgroot,vooralinOostZeeuws-Tlaanderen.Deoppervlakte
aangrondenmetverziltendgrondwaterisaanmerkelijkgeringe^
Hetzaleeniederduidelijkzijn,datdeoplossing
voorZeeuws-Ylaandereneveneensgelegenisinhetwinnenvan
zoetwater.Wezullenhierechternietveroveruitweiden«

