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WOORD VOORAF

Bij schrijven van 15 december 1954 werd door de
Directeur van de Cultuurtechnische Dienst opdracht ver
leend tot het vervaardigen van een bodemkaart van NoordBeveland ten "behoeve van de Cultuurtechnische werken in
verband met de uitvoering van het z.g. Drie-Eilandenplan.
Het veldwerk werd uitgevoerd in de maanden novem
ber 1954 tot en met juni 1955 door de opzichter le kl,
I. Ovaa, de karteerders A:M.A,Bazen en J. de Buck en de
karteerder W.H.A. Blankers met assistentie van de arbei
ders M.C. Duine en P.P. Jeronimus. Het onderzoek stond
onder leiding van Ir G-.G-.L. Steur, die ook het rapport
samenstelde.

DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING-,

(Dr Ir P.W.G. Pijls)
DE KARTERINGSLEIDER VOOR ZEE
LAND.
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INLEIDING

1. Opdracht
De opdracht tot kartering van de bodemgesteldheid
van het eiland Noord-Beveland werd verleend door de
Cultuurtechnische Dienst (schrijven van 15 december 1954
no. 32561).
Gevraagd werd een kartering met een waarnemings
dichtheid van 1 "boring per ha tot 1.20 m onder maaiveld,
waarbij van ieder boorpunt een eenvoudige profielbe
schrijving zou worden vastgelegd.
Ten behoeve van de bepaling van doorlatendheid
werd voorts gevraagd een schatting van het U-cijfer van
het voorkomende zand en een onderverdeling van de slibgehalteklassen in: > 45$, 35-45$, 25-35$, 15-25$, 7-15$
en 0-7$.
2. Uitvoering
Gezien de urgentie van het onderzoek werd op 21
oktober 1954 "hij voorraad" een begin met de uitvoering
gemaaktr De veldopname geschiedde tot 1 januari 1955
door 3 geroutineerde krachten.
Aangezien het eiland reeds was verkend ten behoe
ve van de opname voor de Nebo-kaart, schaal 1 s 200.000,
was bekend, dat de bovengrond van het gehele eiland be
stond uit normale, kalkrijke Nieuwlandgrond. De Nieuwlandlegenda, zoals vastgesteld voor de karteringen ten
behoeve van de herverkavelingen op Zuid-Beveland, kon
derhalve zonder wijzigingen worden gebruikt. Bij de
voortgang van de kartering bleek het echter noodzakelijk
bij de plaatgronden een derde grofheidsklasse voor het
zand in te voeren, in verband met het voorkomen van bij
zonder grof zand in het westen van het eiland (zie
hoofdstuk III).
In januari 1955 kon een tweetal arbeiders door
bemiddeling van de Nederlandse Heide Mij worden te werk
gesteld. Sén van de geroutineerde karteerders werd, in
verband met dringende werkzaamheden elders, in het twee
de kwartaal vervangen door een minder geschoolde kracht.
Door de langdurige vorstperiode in het begin van
1955 werden de werkzaamheden ernstig vertraagd. Eerst om
streeks half juni kwam de opname gereed. Ook het maken
van de weliswaar summiere profielbeschrijvingen had een
vertragende invloed op het tempo van de opname, ondanks
het feit, dat voor deze beschrijving een eenvoudige co
dering kon worden opgesteld. Dit geldt speciaal voor het
werken onder ongunstige weersomstandigheden. De noodza
kelijke aanvullende-en revisiewerkzaamheden werden in
het najaar 1955 en het voorjaar 1956 uitgevoerd.
3. Ligging en grootte
Het gebied van onderzoek omvat het bedijkte ge
deelte van het eiland Noord-Beveland. De buitendijkse
gronden, zowel de schorren en slikken, als de duinen en
het strand in het noordwesten van het eiland, zijn niet
in de kartering betrokken.
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in alfabetische volgorde. De gegevens omtrent grootte,
jaartal van bedijking, overstroming en eventuele herbe
dijking zijn ontleend aan de: Beschrijving van de provin
cie Zeeland, behoorende bij de Waterstaatskaart, 1938.
Jaar van
Grootte bedij overstro heroePolder
in ha
king
ming
dijking
Adriaanspolder .
a)
59
1
_
Altekleinpolder /
a)
Anna-Prisopolder
c) 106
xPrederikspolder
*) 513
G-eersdi jkpolder
b) 286
Heerjanszpolder
a) 315
Jakobapolder
c) 296
Jonkvrouwe Annapolder c) 215
Kampens Nieuwlandpolder b)
37
Kamperlandpold er
b) 217
Katspolder
a)
69
Leendert-Abrahampolder c
147
Mariapolder
a) 148
a)
Nieuw-ïïoordbevelandp.
484
Onrustpolder
0) 338Oostpolder
b)
47
Oud-Kortgenepolder
b) 275
Oud-Noordbevelandpolder a) 17.24
Rippolder
b) 147
a) 475
^ Soelekerkepolder
a) 166
Spieringpolder
a)
Stadspolder
60
a) 244
Torenpolder
0) 157
Vlietepolder
Westpolder
87
bj
a ) 160
Willem-Adriaanpolder
a) 122
Willempolder
Wiss&kerkepolder
Totaal Noord-Beveland

t)

661

1718
1610
1747
1639/41
1668
1697
1769
1727
1670
1658
1688
1853
1719
1616
1846
1686
1667
1598/99
1713
1818
1856
1684
1697
1687
1686
1748
1771
1652

1953
I9O6/1943 drijft
1953
I808/1953
I808
I808
1894/1953

I808
1894

1953
1953

1953
1953

I8O8/1953
I808
1953
I8O8/1953
I8O8/I883
1953

7555 ha, kadastrale grootte.

l) Deze polder is nog steeds geinundeerd en bleef buiten
de opname
a) Vrije, waterkerende polders. De Oud- en Nieuw-Noordbevelandpolders vormen tezamen een waterschap
b) Vrije, niet waterkerende polders en waterschappen
c) Calamiteuze polders en waterschappen.
4. Werkwijze
De kartering heeft op de gebruikelijke wijze
plaats gevonden met een boor tot 1.20 m diepte. Er is ge
boord in een vierkantsverband van 100x100 meter. De kar
tering volgens een vast puntennet is in Nieuwlandgebieden als het onderhavige noodzakelijk, omdat de verschil
len in bodemgesteldheid in het algemeen slechts gedeel
telijk en onduidelijk in de topografie tot uitdrukking
komen. Zo nodig zijn tijdens de kartering en er na bij
de revisie tussenboringen verricht, teneinde de grenzen
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van de verschillende onderscheiden eenheden nauwkeuriger
te bepalen.
Van iedere boring is een summiere profielbeschrij
ving gemaakt volgens een codesysteem. Deze zijn opgeno
men in een register voor boorstaten. Hierbij is het per
centage afslibbaar (<16 mu) van de bouwvoor geschat. In
dien het zwaarteverschil tussen de bouwvoor en de laag
eronder zodanig was, dat de tweede laag in een zwaardere
groep moest worden ingedeeld, dan is dit op de bodemkaart door een voorvoeging voor,het symbool van het be
trokken bodemtype aangegeven (zie hoofdstuk III). Op de
bouwvoorzwaartekaart is ter plaatse de juiste zwaarte
aangegeven. Op de bodemkaart zijn de gehalten afslibbaar
van de verschillende boringen in groepen samengevat, op
dezelfde wijze als dit voor iedere boring ook voor de
diepere lagen is geschied, n.l.s
'c 10 fo afslibbaar
10 - 15 fo
»
15 - 25 $
"
25 - 35 $
35 - 45
: 45 fo
Wanneer het percentage afslibbaro delen <10$ was,
is bovendien het U-cijfer van het zand geschat (U - 16
cijfer) en in de boorstaat vermeld. Op de kaarten zijn
deze U-cijfers in 3 groepen samengevat, welke naar
plaatselijk gebruik zijn genoemds
zeer grof zand
U-16 cijfer 55 - 75
grof zand
70-90
middelgrof zand
85 -120.
Zoals ook elders in Zeeland, bleek ook hier het
percentage afslibbaar vrij nauw gecorreleerd te zijn met
de korrelgrootte van het zand. Het zeer grove zand is
vrijwel slibloos, het grove zand heeft 2-4$ en het middelgrove zand heeft 4-10$ afslibbaar. De weinige uitzon
deringsgevallen leenden zich niet voor kartografisehe
reproductie, zodat een verdergaande indeling niet nood
zakelijk bleek.
De verschillende schattingen zijn gecontroleerd
met behulp van een aantal grondmonsters welke door het
Bedrijf slaboratorium voor G-rond- en Gewasonderzoek te
Oosterbeek zijn geanalyseerd en waaruit de U-cijfers
zijn berekend. De resultaten van deze analyses worden
nader besproken in hoofdstuk VII. Het blijkt, dat de
slibschattingen alleszins betrouwbaar zijn. De schattin
gen van het U-cijfer vertonen uit de aard der zaak gro
tere afwijkingen, maar kunnen toch als redelijk be
schouwd worden.
In de boorstaten is bovendien aantekening gehou
den van de diepte en de mate van gelaagdheid, het optre
den en de intensiteit van de roest, de kleur en het even
tueel voorkomen van reductie en oud-land. Alleen deze
laatste twea verschijnselen zijn ook op de bodemkaart
aangegeven.
Het gehalte aan vrije koolzure kalk is niet aan
gegeven, aangezien alle profielen kalkrijk zijn. In het
algemeen kan gezegd worden, dat de bovengrond iets min
der kalk bevat, dan de wat dieper gelegen slibhoudende.
delen van het profiel, terwijl het zand in de onder
grond weer wat mindër kalk bevat.
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opgenomen in een register, dat in duplo is vervaardigd.
Een exemplaar berust bij de opdrachtgever. Het duplicaat
is aanwezig in het archief van de Stichting voor Bodemkar tering, waar het voor belangstellenden ter inzage
ligt.
Uit de gegevens van de boorstaten is een bodemkaart samengesteld op een schaal 1 ; 10.000 (bijlage l),
waarvan de indeling nader besproken wordt in hoofdstuk
III. Een beschrijving van enkele bijzonderheden, die
niet op de kaart vermeld staan, volgt in hoofdstuk IV.
Ten behoeve van cultuurtechnische werkzaamheden zijn uit
de bodemkaart twee kaarten afgeleid, t.w. de bouwvoorzwaartekaart (bijlage 2) en de zandkaart (bijlage 3)* De
bouwvoorzwaartekaart geeft in enkele klassen de zwaarte
(fo afslibbaar) van de bouwvoor aan. De zandkaart geeft
een overzicht van de onderscheidingen in de korrelgroot
te van het zand en de diepte onder maaiveld, waarop zand
voorkomt. Beide kaarten worden besproken in hoofdstuk V,
resp. VI.
In hoofdstuk VII wordt de granulaire samenstel
ling besproken aan de hand van de analyseresultaten van
een aantal grondmonsters. Hierin wordt tevens een over
zicht gegeven van de betrouwbaarheid 'van de schattingen
van slibgehalten en U-cijfers. Bovendien wordt enige
aandacht besteed aan het humus- en koolzure kalkgehalte
van bouwvoor en ondergrond.
De land- en tuinbouwkundige waardering van de
gronden van Noord-Beveland zal in een afzonderlijk rap
port worden behandeld.
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1. Geologie
De diepere ondergrond van het eiland wordt ge
vormd door het pleistocene dekzand, dat bij het geolo
gisch onderzoek op enkele plaatsen op een diepte van
10-13 a - N.A.P.1' gevonden is. Elders ligt het echter
veel dieper, tot 40 m - N.A.P. toe. Daarop ligt een dik
pakket holocene afzettingen, de z.g. oud-holocene wadaf
zetting van de Geologische Kaart,welke afzetting haar
einde vindt in de vorming van de z.g. Oude Zeeklei, die
onder het eiland op een diepte van minimaal.1.48 m en
maximaal 3*73 m - N.A.P. werd aange troff ent -'Na de slui
ting van de duinkust (het oude duinlandschap) ontstond
in westelijk Nederland een uitgestrekt oppervlakteveen,
dat ook in de ondergrond van Noord-Beveland is aange
troffen. Tengevolge van de moernering wisselt de dikte
van enkele centimeters tot 1.25 à 1.30 ml), dat dus over
eenkomt met Walcheren (Bennema en van der Meer, 1952).
Tijdens de transgressieperioden, waarvan de eerste
reeds omstreeks de 3e eeuw voor Ohr. een aanvang heeft
genomen (Bennema 1954; Bennema en van der Meer 1952) is
dit veenlandschap van zee uit aangetast en opgedeeld in
eilanden, die geleidelijk overdekt zijn geraakt met een
dunnere of dikkere laag zeeslib.
Gedurende een van deze transgressieperioden is
ook op de plaats van het huidige Noord-Beveland een
kleilaag op het veen afgezet. Welke transgressie dit ge
weest is, kon niet worden vastgesteld, aangezien tot nu
toe dateringsmogelijkheden ontbreken. Op enkele plaatsen
o.a. in de Oud- en Noord-Bevelandpolder zijn twee afzet
tingen op elkaar aangetroffen. Mogelijk hebben wij hier
echter te doen met een locale overslag.
De afzetting op het veen is in het algemeen niet
bijzonder zwaar, met uitzondering van het gebied in de
omgeving van Geersdijk, waar het sediment kleiig is ont
wikkeld. Overal in het gebied is de afzetting kalkhoudend tot kalkrijk.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de afzet
ting vrij vlak is en niet het beeld van ruggen en poelen
vertoont, behoudens misschien in het noorden van de OudNoordbevelandpolder, waar een sterke differentiatie in de
hoogteligging op korte afstand voorkomt.
Uit deze gegevens is men geneigd te concluderen
tot een afzetting, afkomstig uit de Post-Karolingische
Transgressieperiode, (Bennema en van der Meer, 1952). Er
zij echter nogmaals op gewezen, dat exacte gegevens voor
een datering geheel ontbreken. De laag vertoont op vele
plaatsen sporen van een intensieve moernering.
2. Het oude Noord-Beveland
Over de tijd van eerste occupatie valt weinig te
zeggen. De oudste gevonden scherven dateren uit de 11e
of 12e eeuw. Uit een (dubieuze) oorkonde (Reigersbergh
l) Mondelinge mededelingen van Dr J.D. de Jong, Geologische
Stichting, Haarlem

en Boxhorn I) zou blijken, dat Campen en Cortgene al aan
het eind van de 10e eeuw bestonden. Het zou een charter
van Otto II zijn uit 976,waarin een opsomming wordt gegeven
van de bezittingen van de St. Baafsabdij te G-ent. Ir wordt
o.a. gesproken van " in pago Bevelanda omnem tirram a
Sutflita (de Zuidvliet) usque Curtagosum (Cortgene ?) et
Campan".
Omstreeks 1200 bestond het oude Noord-Beveland
nog uit 2 eilanden, bewesten en beoosten Yijtfliet. In de
13e eeuw werd aan het eiland bewesten Ti;jtfliet het Cempens-Nieuwland ingedijkt en in 1358 ontstond in het oosten
het Cats-Nieuwland door de bedijking van het schor, de
hast, welke door de Waal of Faal van het eiland beoosten
Wijtfliet was gescheiden (v. Mieris III, 67). In 1386 werd
de •-Tijtfllet in beginoorden en zuiden (ter Loe) afgedamd.
Vanaf die tijd bestaat het oude Noord-Beveland uit 3 afzon
derlijke wateringen, t.w. het Oosten-; Middel- en Yesterderdendoel, elk met een dijkgraaf, waarvan een meestal overdijkgraaf is (Inv. O.L.7. Abdij, oorkondenreg. 919).
Evenals de rest van Zeeland heeft het oude NoordBeveland zijn tol aan het water moeten betalen. Naast
landwinst staat voortdurend landverlies en overstroming.
Uit het verre verleden zijn uiteraard alleen de grootste
rampen bekend. Bij een stormvloed in 1288 overstroomde een
groot deel van beide eilanden en ging véél land door afslag
verloren. Grote vloeden zijn eveneens bekend uit 1304 en
1352. In 1404 en 1477 bezweken de dijken van Gats-Nieuwland. In 1509 ging de polder definitief ten onder.
'N •
In het begin van de 16e eeuw heeft vooral het Yesterderdendeel veel te lijden gehad. 1.:,. 1501 werd een inlaag
gemaakt na een dijkval bij de Boomvlietse sluis. In 1510
ging de st.Janspolder verloren. De toestand werd zo slecht,
dat niemand hot dijkgraafschap wilde pachten, (de Bruin,
1S52). In het oosten was de toestand inmiddels niet veel
beter. In 1504 en 1511 werden dijkvellen beoosten Kortgene
gemeld; in 1518 en 1519 in het z.g. Zuidambacht.
De toestand wordt steeds slechter. In 1528 grijpen
de Staten in en stellen gedeputeerden van Noord-Beveland
4 kwartiermeesters aan. Dan is het echter al te laat. Op
5 november 1530, St. Felixdag, later Quaden Zaterdagh ge
heten, brak de dijk bij de sluis 1er Loe tijdens een zware
noordwester storm, nog enkele uren voor hoogwater. (Reigersbergh, 1551). Toen de volgende dag-o.ok de sluis te Boomvliet doorbrak, stond het gehele eiland spoedig onoer wa
ter.
Het herstel werd snel ter hancl penomen. Op 21 novem
ber d.o.v. werd door Karei Y een decreet uitgevaardigd,
waarbij de geevacueerde bewoners werden verplicht terug te
keren o:\ de dijken te helpon herstellen (Inv. Fruin, rek.
156 f. 142). Sr kwam een prijsstop voor levensmiddelen,
huren, weergelden, bouwmaterialen en een loonstop voor dijk
werkers. Dit laatste veroorzaakte grote moeilijkhaden. De
arbeiders eisten loonsverhoging en .en toeslag voor de on
geriefelijke omstandigheden, waaronder zij moesten werken.
Óndanks een loonronde, waarbij het basisloon wordt vastge
steld op 8 grooten Vlaams' per dag, kwam er geen schot in
het werk. Ivortgene, Emelisse en Nats worden opnieuw bedijkt,
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Situatie ca. 1530

11
1

22
1

Huidiqe situatie
Huidiqe qrens van de Oud- Noordbevelandpolder
Grens van het oudcland en/of het veen in de onderqrond
(naar diepborinqen van Dr. J. D. de Jonq)
XCampen

Plaatsen van voor

1530

SKats

Teqenwoordige plaatsen

Afb.1

De ligging van het oudeNoord-Beveland ten opzichte van de huidige toestand
( gedeeltelijk naar de Bruin,1952)

3.3
d

44 Km
2

- 7 waarschijnlijk slechts met betrekkelijk lage kaden.
Maar de bewoners deden het grotendeels zelf, zoals blijkt
uit de kroniek van een ooggetuige (Reigersberg]!, l.ef. ):
"
hebben die van haer selvan ronts om bepoldert
, die
van Cats ende Fieuwe Cats
eenen vaste dycke".
Op 2 november 1532 tijdens een nieuwe zware storm
gingen de herbedijkingen opnieuw verloren, en nu definitief.
Door de ongunst der tijden, godsdienststrijd en later de
oorlog met Spanje, kwam er van horstel niets.
Sen nauwkeurig beeld van de oude toestand ontbreekt
ons. De oudste kaarten zijn pas na de overstromingen ont
staan. Toch geeft de kaart van Jacob van Deventer, die van
1542 dateert, een vrij goede localisati . van de verschillen
de woonplaatsen, waarvan-do- resten van kerktoren of koren
molen nog boven water uitstaken. De zuidelijke en oostelijke
begrenzing komt zeer waarschijnlijk geheel overeen met de
grenzen van het oude land in de ondergrond, die door
Dr. de Jon- bij de geologische kartering van het eiland is
gevonden. Over de noordelijke begrenzing bestaan minder
goede informaties, omdat de latere aantasting van het eiland
voornamelijk aan de noordzijde heeft plaats gevonden. Hi* •
storisch staat vast, dat het oude Noord-Beveiand zich verder
near het noorden uitstrekte dan het huidige eiland. Ook bij
de latere herbedjjldng van het eiland aanvankelijk in het
noorden groter (zie fig. 11,5). Voor de kust lag nog een
aantal zandplaten, bekend onder de naam Worigeaand of Orizand, gescheiden van het eiland door een brede en diepe
zeearm, het Faal. Deze vormde tot in de 17e eeuw de grens
tussen Zeeland baooster en bowestei? Schelde (Boekman, 1888)
ian de westzijde is waarschijnlijk bij de rampen van 1550en 1532 vrij veel land afgeslagen, daar de grote kracht van
stroom en wind juist hierop stonden, waardoor in 1510 de
St. Janspolder verloren ging. Yele auteurs (o.a. Hollestelle, Beekman, en de Bruin) hebben zich gewaagd aan een recon
structie. In afb. 1 hebben wij de reconstructie van de Bruin
overgenomen en daarin de huidige grens van het oudeland in
de ondergrond volgens de door Dr de Jong uitgevoerde diepboringen ingetekend.
5. De bedijkingsgeschiodenis van het huidige Noord-Beveland.
Toer: de krijgskans in de 80-jarige • oorlog ging keren
begon men serieuze plannen voor herbedijking van het in
1532 verloren land to maken, dat intussen vooral in het
oosten en zuiden sterk was opgewassen. In 1594 werd aan de
Stater- van Zeeland door Karia van Oranje, als zaakwaarneem
ster van haar broer Philips-Willem, die in Spaanse ::>evangen
schap was, een vorzook ingediend om octrooi voor bedijkingvan 3600 gemot op het voormalige Noord-Beveland. Op 5 april
1596 werd na langdurige onderhandelingen, in het bijzonder
over de heerlijke rechten, het octrooi verleend (Inv. Mass.
Domeinraad f. 1427, JIII) en volgde de uitgifte van de no,:,.
onbedijkte schoiren. In het bestuur zou worden voorzien
door het aanstellen van een eijkgraaf en 5 gezworenen, aan
te.stellen door de bedijkers (o.a. Johan van Oldenbarneveldt).
Eet onderhoud van dijk, voorland, dammen en hoofden kwam voor
gezamenlijke rekening van bedijkers en ingelanden (art.3);

Dijk van 1598
Kreken
Wegen
Kavel scheidinqen
Huidige noordqrens van de polder

2.

Oud - Noordbevelandpolder
Verkavelinqsplan 1598
(Schets naar een kaart in het Âlq Rijksarchief)

-8 het recht van ambachtsgevolg, aanwas, veren, stei
gers, jacht en visserij bleef aan do Ambachtsheer (inv.Nass.
Domeinraad, 9603 en fol. 1428, Zill can Y.)'
In het voorjaar van 1598 werd met de bedijking van
de Oud-Koord-Beveland polder een begin genaakt en in .de
voorzomer was het land reeds droog (Inv. Mass. Domeinraad
f'. 1428, ÏGZII). De vroeger als zandbank voor do kust van
hot Oudc-Noord-Beveland gelegen Golijnsplaat is nu opge
nomen in de nieuwe polder. Het plan van wegen en waterlo
pen werd vastgesteld en er werd tot verkaveling overgegaan
(afb, 2). De kavels kregen een grootte van 71 genet. De
totale oppervlakte van de bedijking bedroeg 4548 genet
206 roedon (Ziorikseese naat)• Op 30 september 1598 werden
de kevels verpacht (Alg. Rijksarch. Fass.Dom. 9582, bjl.).
Het ging de pachters aanvankelijk niet voorspoedig.
De vers drooggevallen grond sloeg dicht en de gewassen
wilden niet opkomen. Bovendien heersten in 1604/05 de pest,
waaraan velen stierven.
Intussen gaat oio opwas op het oude Noord-Beveland
in snel tempo voort. Reeds in 1610 1) werd aan de oostzijde
van de Oud-Noord-Beveland polder het poldertje Altekloin
ingedijkt, dat bij dc stormvloed van 1906 ».ear we rd getroffen
en na een dijkval in 1939 prijsgegeven. I 1943 liep de
polder- in en is niet meer herbedijkt.
In 1615 werd octrooi verleend voor de bedijking van
de aangewassen schorren ten westen van de Oud-Noord-Beveland
polder. De nieuwe polder net een oppervlak van 1140 gemet
(Eierikscese maat) kreeg de naam van Nieuw-Foord-Beveland
polder.
Eet einde van het Twaalfjarig bestand en de hervat
ting van de oorlog met Spanje maakte voorlopig een einde
aan de bedijkingen. Tussen de jaren 1639-1641 werd nog de
Frederikspolder bedijkt, maar de activiteit werd eerst goed
hervat na de'vrede van munster (1648).
Allereerst werden dan enkele complexen schorren ten
westen en noorden van de bestaande bedijkingen aangepakt.
In 1652 viel
Wissokerke polder droog. Voor de kust van
de Oud-Noord-Beveland polder werd de polder Oud-'s-Gravenhoek bedijkt in 1657. De polder ging in 1732 verloren na
herhaalde
inundaties, waarschijnlijk ten gevolge van een
geleidelijke verandering in de stroom van de Oosterschelde,
v/a ar door de Schaar van Golijnsplaat steeds moer werd uitge
diept na de opruiming van de plaat Norigezand (of Orizand),
die volgens Bomhorn in 1658 geheel door de stroom werd op
geruimd.
In 1658 ondernam men de bedijking van een hoog opge
wassen schor ten westen van Wissekorke: de huidige Kampergo

^ de Bruin (1951/52) geeft 1670 als jaartal van bedijking.

- 9 landpolder, In 1665 ward de polder Ouwe Leck ten noor
den van'de rieuw-Noord-Beveland polder ingedijkt. Deze pol
der ging t.g.v, bovengenoemde stroomverleggingen ten onder
in 1780« In 1667 werd de bedijkingsactiviteit weer aan de
zuidwestzijde van de bestaande polders horvat: in 1667 be-'
dijking van de Oud-Kort-genepoldêr,in 1668 de Geersdijkpolder.
In 167Ö ontstond Karapens Nieuwland.
In 1671 werd het schor tussen Oud-'s-Graver&oek en
Ouwe Leek ingepolderd als de polder Nieuw-1 s-G-ravenhoek.
Reeds in 1742/43 ging de polder weer verloren na een 10 ja
rige hopeloze strijd tegen dijkvallen en oeverafschuivingen.
In 1684 werd het oude If.ortgene weer drooggelegd: de
Stadspolder. De kerk werd op de fundering van de oude kerk
herbouwd. Het nieuwe dorp kreeg een iets i_oer oostelijke
ligging dan vroeger. In 1686 volgdon de Oost- en de Westpoider.
In 1687 ondernam :;ien de bedijking van de Ylietepolder,
een moeilijk werk door het voorkoken van een grote kreek,
die afgedamd noest worden. Door de ondergang van de voor
liggende polder Ouwe Leck in 1780 werd de Ylietepolder waterker.öüd en begon ook daar de stroomeantasting. Iva vele
dijkvallen werd een inlaag gelegd., die in 1854 wat erker end
werd. In 1852 werd een nieuwe inlaag aangebracht en in
1864/65 66n tweede, die reeds in 1889 zeedijk werd.
In 1688 viel de Katspolder droog.
S'en moeilijke onderneming was de bedijking van de To
renpolder, waarin een groot stroomgat lag, in het jaar 1697.
In 1697 volgde de bedijking van ce Heerjanszpolder. In 1713
werd de RIppolder bedijkt.
In de 18e eeuw lég de bedijkingsactiviteit in hoofd
zaak aan de zuidzijde :1718 de Mriaanspolder, 1727 de Jonkvrouwe Annapolder, 1748 de 'irillem-Adriaanspolder, 1771 de
v/illempolder. Aan de noord-westkust ontstonden nog: 1719 de
Mariapolder, 1747 de Anna Frisopolder en 1775 de Sophiapolder.
De mogelijkheden tot indijking schijnen daarmede
voorlopig uitgeput te zijn geweest. In de jaren na 1808
had mon werk genoeg om de inundatie van dit jaar te boven te
komen. Een groot deel van de polders aan de zuid- en west
zijde werden in dit jaar geïnundeerd, t.w. de Stadspolder,
de Willem-Mriaenspolder, de VÜllempolder, de Gecrsdijkpolder, de Jacobapolder, de Heersjanszpolder en de Torenpol
der.
Herst in 1818 werd de Soelekerke polder, die intus
sen hoog en zwaar was aangewassen, ingedijkt, in 1846 gevolgd
door de Onrustpolder, in 1853 door de Leendort-Abrahampolder
in het zuidoosten, waarvoor reeds in 1<>±8 vergunning voor
bedijking was gegeven. In 1856 kwam een einde aan de bedijkin
gen mat de inpoldering van de Spieringpolder.
Intussen ging de aantasting van de polders in het
noorden van hot eiland onverminderd voort. Dijkvallen en
oeverafschuivingen maakten het aanbrengen van een inlaag
in de Oud-Noord-Beveland polder noodzakelijk (1829). In de
Ylietepolder-kwam 5 jaar later 'n.Maag.Grote dijkvallen kwamen
voor in 1855, 1856, 1858, 1860, 1883 en 1880. De Sophiapol
der werd in 1890 prijsgegeven evenals delen van de Toren
en de Ylietepolder, Dezelfde storm veroorzaakte een dijk-

Bestaande dijken
Verloren gegane dijken
<§>

Toren van het oude Wissekerke

X

Voormalige zeesluis

o

Voormalige haven

Afb. 3

van Wissekerke van 1652

De situatie aan de noordkust (aa naar gegevens van de Bruin 1951 )
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doorbraak aan de zuidkust, waar de Willem-Adriaanpolder
inliep. Herstel nog hetzelfde ,i- ar.
De techniek van oeververdediging was dan ech
ter zover gevorderd, dat de stormvloed van 1906 geen ramp
veroorzaakte. Slechts het poldertje Alteklein liep onder.
In 1933 ontstond een dijkval in de Nieuw-Noord-Beveland
polder, In dit jaar werd de inlaag van 1894 zeedijk. De si
tuatie aan de noordkust is geschetst in afb. 3.
Eerst de storm van 1953 vermocht nieuwe inun
daties te veroorzaken. Dit maal bleef de noordzijde gespaard,
omdat het een zuidwester storm was, die het water in de
Zandkreek tot ongekende hoogte deed stijgen. De LeendertAbraham-, Frederiks-, Oost-, Eats-, Jonkvrouwe Anna-,
Adriaans-, Oud-Kortgene-, Stads-, West-, G-eersdijk-, WillemAdriaan- en 7iHompeldor kwamen onder water te staan.
De doorbraken konden spoedig gedicht worden, zodat het water
na betrekkelijk korte tijd viser verdwenen was, slechts de
gevolgen zijn nog zichtbaar in de structuur en de bovengrond
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- 11 III. DE BODEMGESTELDHEID

(Bijlage 1)

1» Inleiding;
De gronden ven het eiland Foord-Beveland be
horen alle tot het Nieuwland. Du Nieuwland-grondan zijn
vanaf de oppervlakte kalkrijk en vertonen overwegend een
aflopend profiel, d.-:.z. een profiel, dat met toenemende
diepte geleidelijk lichter wordt.
De gronden met een aflopend profiel, die eerst
beneden 80 om of binnen boordiepte in het geheel niet in
zand ( <T 10% slib) overgaan, worden schorgronden genoemd.
Gaat het profiel binnen 80 omtover in zand
( C 10% slib), en blijven de profielen tot boordiepte zan
dig", dan wordt van plaatgronden gesproken.
Wanneer in hot profiel een zandlaag voorkomt
van meer dan 10 cm dikte, die bij toenemende diepte weer
overgaat in een slibhoudende laag, dan worden de gronden
tot de onderbroken schorgronden gerakend.
Beddingen vair" onvolledig verlande kreken zijn
in verband met hun lage ligging en onregelmatige profielopbouw afzonderlijk als kreekbeddinggronden aangegeven.
Samenvattend is de hoofdindeling van de bodemka ert (bijlage 1) in bodemreeksen als volgt:
Schorgronden,'
Piaatgronden,
Onderbroken schorgronden,
Ere ekbeddinggronden.
Elk van deze reeksen is onderverdeeld naar de
zwaarte van de bovengrond, de diepte, wosrop zand voorkomt,
de grofheid van dat zand, in een aantal subreeksen en bodemtypen.
De bodemtypen hebben binnen zekere grenzen een
gelijk bodemprofiel, zodat de landbouwkundige waarde,voor
zover het de meer blijvende eigenschappen van de grond be
treft, binnen het bodemtype globaal genomen gelijk is.
Een schematisch beeld van de profielopbouw
van de verschillende eenheden wordt gegeven in afb. 4; de
zwaarte van de bovengrond is hierbij buiten beschouwing ge
laten.
2. Schorgronden
Schorgronden hebben een aflopend profiel, dat
niet binnen 80 cm overgaat in zand ( < 10;,., slib). Het gehele
profiel is kalkrijk. Waar oudland op vrij geringe diepte
( <.1.50. meter) onder maaiveld voorkomt, worden de profielen
omstreeks 1 meter weer wat slibrijker.
Er zijn twee subreeksen onderscheiden:
1. Schorgronden, waarbij binnen boordiepte geen zand wordt
aangetroffen. Soms konen zandlensjes voor van geringe
dikte ( enkele cm ).
2. Schorgronden, waarbij tussen 80 en 120 cm zand wordt
aangeboord. Er is geen onderscheid gemaakt naar de
grofheid van het zand.
Beide subreeksen zijn onderverdeeld in bodem
typen naar de zwaarte van de bovengrond (A t/m E).

- 18 Gemakshalve Is san de bodemtypen, die tot meer
dan 120 cri slibhoudend blijven, geen verder symbool toege
kend, dan dat van de zwaarte van de bovengrond. De schorgronden met zand, beginnend tussen 80 en 120 cm hebben ach
ter het symbool voor de zwaarte een (z).
De bouwvoor is vaai enkele procenten lichter
dan de tweede steek, waarop geschat is. Indien het verschil
groot was ( 8 a lOfi ) is dit aangegeven door voor het sym- •
bool een g te plaatsen
De vol;;ende typen zijn onderscheiden:
è. Schorgrond£n__net_slibhoudenôv profiel_totjraeer dan 120 cm^

bovengrond^v^n^zware^klei«^ " ~

~ ~

"

*' ~

De bovengrond heeft een gehalte afsllbbaar van
45 tot ca. 60% en gaat naar beneden geleidelijk over in zware
en dieper in lichte zajrel 1)• Het profiel blijft binnen boordiepte slibhoudend (
10% slib). Soms is het gehele profiel
kleiig.
B. Scho£grond6njnct_slibhoud6ncl>j)rofiel<>_tot__r.i66r £an 120 cbu
!
bovengroncl_van_lieht^ kleiT
— ~
—
—
Het profiol is gelijk aan het vorengenoemde, maai
heeft een bovengrond met een slibgehalte van 35 - 45%.
0. Schorgrond£njii^t_slibhoudend__profiul__to"c__me_er dan 120 cm^
me;t Fov6^rond_ven~zwar6jzêyelL ™
~
™
"*
Het slibgehalte van de bovengrond bedraagt
25' - 35??. Faar beneden wordt het profiel meestal gelei
delijk lichter.
D. Schorgronden_ri^t_slibhoudend__profiel^totjneer can 120 cm^
bovengrond_V£n_licht£ zavel,^
—
—
—
Dit type heeft een gehalte afsllbbaar van 1525g in de bovengrond en wordt naar beneden meestal iets
lichter.
E. Schorgrond£nj:a£t^Bslibhoiidon:'_prof_Ie_l__totmi"ieer dan 120 cm^
b°vcngr°nd^van™z£er li^hte^zjavsl^ ~
~
Eet slibgehslte van de bovengrond bôdraagt hier
10 - 15% en neemt niet or nauwelijks af bij toenemende diepte.

.De scho:;grondea met zand, beginnend tussen 80
en 120 cm hebben dezelfde profielopbouw als de hierboven
besproken schorgronden. Zij lopen echter iets sneller af.

1)

iinkele polders, o.a. de Soelekerkepolder, zijn nog wat
zwaarder en gaan tot een 70% afslibbaar.

- 13 De . .1 of he id van het zand is niet afzonderlijk aangegeven.
Deze komt in vele gevallen everoen met die van de in de
omgeving gelsgen piaatgronden. Gewoonlijk begint de zandlaag
middeigrofzandig en wordt geleidelijk iets grover. Vaak
konen in het zand slibbendjes van enkele centimeters dikte
voor.
De onderverdeling in typen is gelijk aan die
van de voorgaande subreeks. Er wordt dan ook volstaan met
een opsomming van de voorkomende bodemtypen.
&(2)• Schorgrondc-ii mot zand, beginnend tussen 80 en 120 cm,
bovengrond van zware klei.
B(z). Idem, bovengrond van lichte klei.
G(z). Idem, bovengrond van zware zavel.
D(z). Idem, bovengrond van lichte zavel.
E(z). Idem, bovengrond van zeer lichte zavel.
3. Piaatgronden.
Het kenmerk van de piaatgronden is de zandondergrond, beginnend boven 80 cm, welke in verschillende
variaties mar grofheid en diepte voorkomt.
Faar de grofheid van het zand zijn binnen
de reeks, drie groepen onderscheiden naar de locale bena
ming:
1. zeer grof zand met een U-cijfer 55 - 75. en een slibgehalte van ca. 1 à" 2%;
2. grof zand met een U-cijfer 70 - 90 en een slibgehalte
2 - 4fg
3. middeigrof zand. met een U-cijfer 85- 120 en een slib
gehalte 4 - 10$.
Ieder van deze 3 groepen is nog in subreek
sen onderverdeeld naar de diepte, waarop het zand begint
op te treden:
L'l
zand beginnend tussen 50 en 80 cm diepte, dat
binnen 80 cm zeer grof' wordt ;
L'2
zajid beginnend tussen 30 en 50 cm diepte, dat bin
nen 80 on zeer grof wordt.
L 1
L 2
L 3
Z 1
Z 2

zand beginnend tussen 50
80 en diepte, dat
binnen 80 cm grof wordt;
zand beginnend tussen 30 en 50 cm diepte, dat
binnen 80 cm grof wordt;
zand beginnend boven 30 cm diepte, dat binnen
80 cm grof wordt.
middeigrofzand beginnend tussen 50 en 80 cm diepte
middeigrofzand beginnend, tussen 30 en 50 cm diepte

De indeling in bodemtypen berust op de zwaar
te van de bovengrond en is op dezelfde wijze aangegeven als
bij de schorgronden is geschied, door voorvoeging van do
letters à t/m E aan het zandsymbool.

14 Over het algemeen vertonen de profielen met
toenemende diepte een min of neer geleidelijke afname van
het slibgehalte en een toename van üe grofheid van het zand.
Dus zavel of klei via zeer lichts zavel overgaand in middelgrof' zand en hierna soms in grofzand. Indien het grove zand
boven 80 cm in het profiel begint, is dit getypeerd met L,
komt boven 80 cm alleen middolgrof zanc voor, dan is dit
getypeerd als Z. Beneden 80 cm kan zowel niddelgrof als ,,rof
zand voorkomen, maar dit is niet nader onderscheiden.
Indien sterk gelaagde profielen voorkwamen, dus
afwisselend slib- en zandlaagjes met een gemiddeld slibgehalte van 5 'à 10$, zijn deze als middelgrofzandig beschouwd.
Indien de sliblaagjes weinig belangrijk waren, zijn ze ver
waarloosd.
22en ' lichtere bouwvoor is op dezelfde manier aan
gegeven als bij de schorgronden (door voorvoeging van g).
De volgende typen zijn onderscheiden:
ZiÜËR ŒR0PZ.ANDIGE PLkATGROi'DSN.

A

L* 1

Plaat-;;rond met zand beginnend tussen 50 en 80 cm,
binn£n__80 cm_zeer srofzandi.gj_ tbvengrond_vïïn_zwar e _
kiei^ ~ ~~
—
— —
—
~De bovengrond heeft een slibgehalte van meer
dan 45$, maximaal ca. 60%. Eet profiel gaat tussen .
50 en 80 cm vrij snel over in zand, dat steeds bin
nen 80 era zeer grof wordt en zulks tot boordiepte
blijft.

B L' 1

Idem^ doçh_m£t_bovengrond van lichteJslei.__
Zwaarte van de bovengrond 35 - 45^."~De profielopbouw is gelijk aan die van type à Lf 1.

G Lf 1

Idemx do£hja£t_bov£nrp?ond van zware zavel._
Zwaarte van de bovengrond 25 - 35$. De profielopbouw is gelijk aan die van type i L* 1

à L' 2 Plaatgrondjaet_zand befilmend tu£sen_30 £n__50 ern^

SO £ri_z^eX ^r£fzandig^ bovengrond~van
zware kleiT
—
~
De bovengrond heeft een slibgehalte van meer
dan 45$, maximaal ca. 60$. Hot profiel gaat reeds bin
nen 50 cm diepte vrij abrupt over in zand, dat steeds
binnen 80 cm zeer grof wordt en zulks tot meer dan
120 cm blijft.

B L' 2

Idem^ do^hjast bovengrond van li£hte_klei
Profielopläouw als k L' 2. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte tussen 35 en 45$.

CL' 2

I d e r n ^ d oc h j â i e t _ _b o v e n g r o n d v a n z w a r e z a v e l .
Profielopbouv; als à IT 2.~~De bovengro
echter een slibgehalte tussen 25 en 35%-.

ŒROFZiNDIGE PLAijTC-RONDEN.
à L

1

Plaa^rondjnet^zand beginnend tusssn^öO en^ôO oxa_
diepte~ Jbinnên—80 £n~grofz^ndi^;^bôvïïn^rônj van
zw^rlT kl£i^. ~
~
~
~~
Hot profiel bevat in de bovengrond meer dan
45% (maximaal ca. 60%) afslibbare delen en gaat
tussen 50 en 80 om over in zand. Hat wordt raeer of
minder vlug, doch steeds boven 80 cm grofzandig, De
overgang van het middelgrove naar het grove zand kan
dus op wisselende diepte tussen 50 en 80 cm voor
komen. Beneden 80 cm blijft het profiel meestal
grofzandig, een enkele maal wordt het'zand wederom
middelgrof'.

B L

1

Idern^ do£hjja£t_bovenjgrond van li£htegjxlei
— . p^ofiêlopbouw als A L T.~~De bovengrond heeft
echter een slibgehalte tussen 35 en 45%.

0 L

1

Idem^ do£h__met bovengrond van zwaro zavel,
"" ProfiolopTaoüw als~â L~ I.~De bovengrond heeft
echter een slib,gehalte tussen 25 en 35%.

DL

1

Idemx do£hjnet bovengrond van l^frte^za^vel^
ProfielopTöouw^als A"ÏT 1. De" 'bovengrond heeft
echter.'c-en slibgehalte tussen 15 en 25%.

E L I

I d e m ^ dochjaet^boven^rond v a n ze£r_lichte z a v e l . ^
~~ **" Het""gehâlte~~a'fsXiBbaiar van £e~böVëhgrónd be
draagt 10 - 15%, Het profiel blijft tot minstens
50 cm homogeen. Tussen 50 en 60 cm gaat het profiel
over in grof zand, daaronder kan bet. weer middelgrofzandig worden.

B L

2

£laaieipjidjri&t-.zajiä be^ianano. tuasfia-3û. &n_5Q üm—
âiapto^. Mansn-ßü i^'Xolmnâ^»«-bûva&srûnâ aa&
liûbiaûslei._
De bovengrond heeft 35 - 45% afslibbare delen.
Het profiel loopt geleidelijk, vrij snel af en gaat
tussen-30 en 50 cm diepte over in zand, dat meer of
minder snel, doch steeds boven 80 cm grofzandig wordt
Beneden 80 cm blijft het zand meestal grof, soms
wordt het weer middelhof.

CL

2

Idemj_ dootijriet^boven^rond van zware zavel.
ProfielopSoüw~*aXs""Van""B L~ 2.""De" Fovengrond heef
echter een slibgehalte van 25 - 35%.

DL

2

Iderij_ dooh^.riet_boven^rond van lichte__z£vel^
Profielogbouwhals van 3~*L 2. De bovengrond
hoeft echter een slibgehalte van 15 - 25%.

EL

2

Idem^ do£h__m£t_bov£iigrond van zeer^lichte zavel.
De bovengrond heeft 10 - 15% afslibbare"~delen
en blijft vrij homogeen tot op de overgang naar
het zand, welke tussen 30 en 50 cm ligt. Dit zand
wordt binnen 80 cm steeds grof en blijft dit ge
woonlijk tot boordiepte. Soms wordt het beneden
80 cm echter wuer middel/prof.
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3

PlaatgrondjnGt^zand iö^ün£.nä, J2°X6£. 30__cn diepte^
J>i^enj30 £ra~gxofz^ndi£;—bov^en^rond van zwâre zwavel.
"~De slibhoudende laag Ts hier slechts bouwvoôr
dik. Vaak is deze door aanploegen van de zandlaag
al vrij zandig. De overgang van de bovengrond
(25 - 35% afslibbaar) naar hot zand is zeer abrupt.
Eet zand begint gewoonlijk middelgrof en wordt ge
leidelijk grover. Het r^rovu zand wordt gewoonlijk
reeds omstreeks 50 om aangetroffen; steeds echter
boven 80 cm. Beneden 80 en wordt het in enkele ge
vallen weer middelgrof.

DL

3

Idemx do£hj.iet bovengrond van lic,bt_e_zavelx
~~ ProfielopTSouw aïs~C L 3. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 15 - 25^.

EL

3

Ider% do^hjnet bovengrond van zaor__licht£ zavel»
ProfielôpT5oiïw~aTs"~0~"L 3. De bovengrond~heeft
echter een slibgehalte van 10 - 15%.

MIDDËLSROffZAFDIGB PLMTGRONDSK.
A Z

1

Pla.atgrond^m^tjaiddelgrofzand beginnend £ussçja_
50__en öO^cm,^_bov£n^rand ven zwar-- klei^
~
*™
w
Eet slibgehalte"~van co bovengrond~bedraagt
• meer dan 45% (maximaal ca. 60%). Eet profiel loopt
geleidelijk af en gaat tussen 50 en 80 cm over. in
middelgrof zand. Beneden 80 cm komt soms grof zand
voor.

B Z

1

Idemx doch_met_boveng.rond van li£iite_klei..
Proflêlopbouw als k z" 1. De bovengrond heeft
echter oen slibgehalte van 35 - 45%.

G Z

1

Idsia^ do^hjiot bovengrond van zwarje zavel.
Irofielopïïouw als iCZ l."~De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 25 - 35%.

D Z 1

Idem^ dochjraet^bovan^rond van li^hte^zavel^
Profielopbouw aïs A -Z l.~De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 15 - 25%

A Z

2

Plaa tgrondjawt^middGIgrof zand^ beginnend tussien_
30__en ôO^ca,Jk2yiin£r£üil ZaE zyrare kleiT
*"
Het slibgehalte van de bovengrond bedraagt
meer dan 45$ (maximaal * 60% ). Eet profiel gaat
tussen 30 en 50 cm over in middelgrof zand en blijft
zo tot minstens 80 cm. Daaronder komt soms grof
zand voor.

BZ

2

Mem^ dochja^t^boven^rond van lichte^klei..^
Profielopbouw als à Z 2. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 35 - 45$.
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2

Id£rtij_ doçhjaGt_bovGngrond van zwarts zavel.__
Profislopbouw als~l Z~ 2. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 25 - 35%.

D Z

2

ä0£.i1J:51Q,'t_"b2,Y£nä:r2.nä Xa£L
Profioiopbouw"~als™A Z™ 2, De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 15 - 25%.

E Z

2

Idem^ do£hjra^tmbovergrond van ZQe_r__lichte zavel.
Het profiel blijft tot minstens 30 cm~homôgeen
met een gehalte afslibbaar van 10 - 159b.- Tussen 30
en 50 cm komt niddolgrof zand voor, soms beneden
80 cm grof zand.

4* Onderbroken schorgronden.
Tot deze reeks behoren allo gronden, die in het
profiel boven 80 cm een zandlaag hebben met da; ronder weer
een duidelijke sliblaag.
De zv/aarte-indeling van de bovengrond is gelijk
aan die van de overige nieuwlandgronden en heeft dezelfde
symbolen [à t/ra E).
Do storende zandlaag kan bestaan uit grof- of
middelgrof zand, waarvoor dezelfde criteria zijn aangehou
den als bij de plastgronden. Soms is de laag opgebouwd uit
afwisselende laagjes grof- en middelgrof zand. V/anno er een
duidelijk grofzandige laag voorkwam, zijn zulke lagen
grofzandig genoemd. Bij de aangegeven dikte zijn dan ook
de middelgrove laagjes meegerekend. Zendiensjes dunner dan
10 cm zijn verwaarloosd.
De zwaarte van do onder liet zand voorkomende
sliblaag is bij de indeling in bodemtypen niet in aanmerking
genomen. Meestal is deze laag lichtzavelig.
Sr zijn twee groepen onderscheiden naar de grof
heid van het zand; iedere groep is weer onderverdeeld naar do
diepte en de dikte van de zandlaag. De grote verscheidenheid
in het voorkomen van deze zandlagen heeft het noodzakelijk
gemaakt een aantal in het veld gemaakte onderscheidingen te
combineren tot eenheden, die karfcgrafisch afboeldbaar waren
en waarvan de grenzen mot een redelijke betrouwbaarheid kon
den worden aangegeven zonaar het karakter van de kaart ge
weld aan te doen, ma.w, zonder een zeer groot aantal tussen —
boringen uit te voeren.
Zodoende zijn 4 subroeksen onderscheiden, t.w, *.
1 1 grofzandige laag, dunner dan 30 cm, beginnend boven
50 cm •
of beginnend tussen 50 en 80 cm, maar dan van wisselende
dikte.
2 1 grofzandige laag, dikker dan 30 cm, beginnend boven
50 cm
1 z

2 z

middelgrofzandige laag, dunner dan 30 cm, beginnend
boven 50 cm
of beginnend tussen 50 en 80 cm, maar dan van wisselende
dikte.
middelgrofzandige laag, dikker dan 30 cm, beginnend
boven 50 cm.

- 18 DG ondersehe idling in typen is ^ .3 a kt naar
het slibgehalte van de bovengrond en is aaL„o .«von door de
letters à t/n E te voegen voor bovenstaande s mbolen.
GROPZMDIGB ONESKBROM SQHORGEONDEN.
B i l

O n d e r b r o k e n schorgrond^ jaet^^erofzandig,a^laa^ dunner
dan
—^£Sin£ond~bKv£ri__50 cm^ of^begTnnend^tuss^en
Ho^en 80~oS,~r:ixaÜ ^e£L î8^
van liGhte~klci.^ ~
— — — —
,
""
Het "slTbgeEalte van de bovengrond bedraagt
35 - 45fj. De storende zandlaag begint tussen 30 en
80 cm. Begint de zandlaag boven 50 cm dan is deze
10 è 30 cm dik; ingeval de zandlaag begint tussen
50 - 80 om, kan deze iets dikker zijn. De zandlaag
bestaat .eheel uit grof zand of gedeeltelijk uit
grof- en voor een kïein deel uit middelgrof zand.
De hieronder gelegen meest lichtzavelige sliblaag gaat in sommige gevallen tussen 80 - 120 cm
weer over in zand.

G i l

Onderbroken schor^ondjnet^rpfz^ndi^e^laag, dunner^
dan lo^cm^b^eginnend^bovïïn^éo cm^ of^be^inneÏÏa""tussen
<50~en 80"om,j&aar dan van wi^s^len^^dikte^""bovengrond
van jzw][rê[ zavel.~ *™
"""*
.— — —
.
—
— ~ — pr~fTeTopbouw als B 1.1. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 25 - 35g?.

D i l

Onderbroken scho^grondjaet^rof^z^ndi^e^laa^ âu4n®.r_
âa£L l0ZcS>Zb^iPÂeû^C^£vi!nZ^2^ £r-U. of b¥ginnend""tussen
ü°ZeÜ äO-_cm,ZnZaE IL® II Zaü' wiFa elendeZ^A*ZeZ Z°XeÜäZ°ü^
van li£hte_z£v£ir
™ ~~
~
Prof-ielopbow als B 1 1. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 15 - 25g.

B 2 1

Onderbroken schorgrond jji£twgrofzandi^e^la_a^,_d ikker
dan 30—cn^beginnend boven 50 cm, bovengrond van lTch^e^klei..'"
~
~
~
Het slibgehalte van de bovengrond bedraagt
35 - 45)o, Tussen 30 en 50 cm gaat het prófiel over in
een zandlaag, die een dikte heeft van 30 a 80 cm en
die geheel of grotendeels uit grof zand bestaat. De
hieronder gelegen sliblaag kan boven 120 cm weer in
zand overgaan,

G 2 1

Onderbroken £chorgrondjraetwgrofz^ndige^laag; dikker__
dan 30^cn,_b£ginnendj]boven~50 cm*T _boveHVrond~vên""
lwâr£ £aXei«„
Profielopbouv/ als B 2 1. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 25 - 35Ji.

D 2 1

Onderbroken schor^ondja^t^rofzandi«e_l£a^ dikker
dan 3C^om,_b£ginnend~boven—50 em^ bovengrond^van^
Tichtïe^zavalT
~
~~
~
*
Profielopbouw als B 2 1, De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 15 - 25V.
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A l z

O n d e r b r o k e n s o h o r g r o n d j a e t j a i d d e l g r o f z a n d i ^ e ^ l a ^ ag ,
dunnjsr^d£n_30 cr.^ be£iwi£ûd boven 50*"om,~of begin-__
nend^tusïïen 50_en 80~cm,™:ûi|[ar aan v^n wisselende^ "~
cïikte j^bovongrón^ van zw][rj[ klei7
"~
De bovengrond heeft e'en afslibbaar gehalte van
>4-5;:. De middelgrofzandige laag heeft,, indien deze
boven 50 om voorkomt, een dikte van 10 à 30 cm. Komt
deze laag beneden 50 cm voor, dan is in sonnige ge
vallen de dikte iets groter. De onder de zandlaag
voorkomende siiblaag gaat ook hier in sorimige ge
vallen boven 120 cm weer over in zand.

B 1 z

Onderbroken schorgrond^a^t^iuiddelgrofzandi£e__laa£
dunn^^u^an^SO cn^ beginnend boven ÏÏO cm,""of begin8pjcm,~msör dan van ^i£se_le_ndê__*"'
dikt£,™bö^v£ngroiia van Ti£ht[e_kTei.
~"
ProfTelopbouw als Al z. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 35 - 45)a.

0 1 z

Onderbroken schorgrondjaet^middelgrofzandigte->la>a£
dunner__dFn_30 ar.{7 ^e£i^n£n1 boren 50*"cm,*"of "bsginn e n a ~ t u s s _e n 5 p ~ e n § P ~ P ï ± > J ^ a r
Xa£.Z - ® - £ s " ~
ÏÏi kte|,"bovengrona van zwar£ ]zavel.~"
—
—
Profielopbouw als à 1 z."~De bovengrond hseft
echter een slibgehalte van 25 - 35y-..

D 1 z

Onderbroken schorgrondjiLetj:iiddel^rofzandi^e__laa£
dmmer^d^n^SO.jcnx beginnend boven ï50—cm, af beginnend__tussen 50~en 80~cn,_n33r aan van wi^sjslende^""
di^t^j^bïïvongrona van Ti cht e__za v£l^ — — —
- —
ProfTelopbouw als à 1 z.~De bovengrond heeft
Gchter een slibgehalte van 15 - 25^.

3 1 z

Onderbroken schorgroüdjae.tjaiddelgrofzandige^laa^
dunr^r^da^n^SO cm^ be^innei-à boven 50 cm,""of beginnend^tussien 50~en $0 oa,~n|er dan van wijss^lendê^""
2^^E»Z^£v£n£r£nÊ. Z.an ze£r~liGhte3 zavcT.~
~
Het profiel is"vrij homogeen"~zeer licht zavelig (10 - 15>;.r afslibbaar) tot aan de middelgrove
zandlaag. Daaronder wordt hot meestal opnieuw zeer
lichtzavelig.
Onderbroken schorgrond^netjaidde1grofzandi&eJL£8g
dikk£r__d£n__30 cm^ begimwiH boven 50_cm,^.bôvân^râtid
van zvrar£ klei^
Het slibgehalte van de bovengrond bedraagt
> 45>?« Tussen 30 en 50 en gaat het profiel over in
een middelgrofzandige laag net een dikte van 30
à 80 cm. De onder de zandlaag voorkomende siiblaag
gaat in sommige gevallen boven 120 cm weer over in
zand.
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Onderbroken £chorgrondj:aetjniddelgrofz^ndige^l^ag
dikker^jian^O ïïm^ beginnend boven 50_cm,_b2vj[n£rond
van lichte^kXei,
~
~~
~
~
Profislopbouw als A. 2 z. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 35 - 45%.

G 2 z

Onderbroken £olprgrond^met—middelgrofZ£ndige_la_a£
ïïikk£r^_d£n__30 ciu^ üe£ittn£n£
^_°ä>Z^£vünEr2nä
van zware zaveT.
— — —
w
PrôfTelopbouw als à 2 z. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 25 - 35%.

D 2 z

Onderbroken ^chorgrondjnetjniddelgrofz^ndige^laag
dikker_d£n~30 ÖmA
k°3Le£ ^».cS»Z,':)£,v'£n£r£n—
van li£ht^e~zavel7
~~
""
PrÏÏfTelopbouw als à 2 z. De bovengrond heeft
echter een slibgehalte van 15- 25%.

E 2 z

Onderbroken ^horgrond^metjaiddelgrofzandige^laag
dikk£r__danJ30 cm.7 beginnend boven 50~cm,"bovenground
van ze£r__lTchte zaveï.
Het profiel blijft homogeen zeer lichtzavelig
tot op de zandlaag. Onder de zandlaag vrordt het op
nieuw slibhoudend en neestal zoer lichtzavelig,

5. Kreekbeddinggronden.
Bij deze laag tot zeer laag gelegen gronden
wordt het productievermogen voornamelijk bepaald door de
ligging ten opzichte van het grondwater. De mate van water
overlast kont tot uiting in de oxydatie-reductiegrenswaar
voor
overgang grijs-donkerblauwgrijs is aangehouden.
De opbouw van het bodemprofiel wisselt in deze
gronden op korte afstand nogal sterk. Bij de vrij globale
opname zijn daarom slechts de voornaamste kenmerken van
deze gronden als basis voor de indeling gebruikt.
Er is onderscheid gemaakt tussen . e subreeksen
Kl en K 2, waarbij in de eerste subreeks (k 1) geen zand
boven 50 cm onder het maaiveld voorkomt, terwijl in de
tweede subreeks (k 2) reeds boven 50 cm zand in het pro
fiel wordt aangetroffen. Onderscheid naar de verschillende
grofheid van het zand is niet gemaakt.
De volgende typen zijn,naar de zwaarte van de
bovengrond,onderscheiden:
B K 1

Kraekbeddinggrond met bovengrond__van_lichte_ kleiA
£6ontzind boven 50_cm.
~
De bövengroncT heeft een gehalte afslibbaar
van 35 - 45%. Het profiel is vaak sterk gelaagd en
vrordt naar beneden meestal lichter, en soms tussen
50 en 120 cm zandig. De profielen zijn vaak rijk aan
overblijfsels van moeras fauna (wadslakjes), fos
faat en organische stof. Als totale reductie voor
komt tussen 50 en 120 cm is dit aangegeven door
toevoeging van r aan het symbool.
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Kreekbeddinggrond met bovengrond__van_zware_z£velj_
""
Het profiel Ts opgebouwd als B K 1. Eet slibgehalte van de bovengrond bedraagt echter 25 - 35^.

D E 1

Kreekbeddinggrond met bovengrond__vanmllchte zavel,
£eÛû—zâûâ i2°Z6â J>0__om.__
—
Het profiel is opgebouwd als BEI. Het siib
gehalte van de bovengrond bedraagt echter 15 - 25c/0,

G K 2

greekbeddinggrond met bovengroüd_van_zwar6i<_zavelx
^sE^^âêi^Ee^^bôy^en^SO cm^
~
Het profiel is~ineestal vrij sterk gelaagd.
Vaak wordt het direct onder de venige tot sterk
humeuze zode reeds zandig. Als totale reductie tussen
50 en 120 cm voorkomt, is dit aangegeven door toe
voeging van r aan het symbool.

D E 2

Er^ekbeddinggrond met bovengrond_van—lichte zavel,
^and_b£ginnend__bov£n_50 cœm_
~
~~
~
Profielopbouw als C E 2. De bovengrond heeft
echter een siibgehalte van 15 - 25^.

S E 2

Kr66kbedd%ggrond met tovengrond__van__zeer li£htQ_
zavel,^zand begianen^ boven 50 om»""
""
Profielopbouw als G E 2, De bovengrond heeft
echter een siibgehalte van 10 - 15p. De zode is
meestal zeer dun on vettig.

6•

Bi.lzondere onderscheidingen.

Behalve de criteria, die ten grondslag liggen
aan de onderverdeling in bodemreeksen en -typen, is gar
nog een aantal profielkenmerken onderscheiden, die niet
geleid hebban tot het formeren ven nieuwe eenheden.
Dit kan veroorzaakt worden door een te geringe
of onrogelmatige verspreiding, liet niet gebonden zijn 'aan
een bepaalde afzetting of vorming, enz.
Een deel van deze onderscheidingen is reeds
besproken bij de behandeling van de bodemtypen. Terwille
van de overzichtelijkheid zijn ze hieronder nogeens bijeen
gezet»

•»•#«.£

••..»P

("Voor het symbool). Eouwvoor lichter dan normaal
voor het type.
(Achter het symbool ). Oud vegetatievlak in het
profiel. Het oude bewoningsvlak van voor 1530/32,
indien voorkomend binnen 1,20 meter, is hiermede
aangegeven. Het is meestal vuilgrijs gekleurde en
nog kalkhoudende zavel, met oen iets hoger humusgehalte.
(Achter het symbool). Soms bestaat het oude vege
tatievlak uit zware klei. Deze komt slechts voor
op groter diepte dan 80 cm.
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Uchter het symbool en zelfstandig). Blauwe reductiekleur tussen 50 - 120 cm. Dit komt voornamelijk
bij kreekbeddingen voor en in enkele gevallen bij
schor- of plaatgronden. Vrij natte tot natte gronden,
(Zelfstandig gebruikt). Matig zilte gron'den. Dit
komt voor bij laag gelegen kreekbeddingen of afge
kleide gronden met brak of zout grondwater.
(Zelfstandig gebruikt). Sterk zilte gronden.
Eveneens het gevolg van lage ligging en zout grond
water. In de tegenwoordige toestand vrij waardeloze
gronden.
(Zelfstandig gebruikt).Uitgezande of afgekleide gron
den. Door uitzanding is vaak een betere cultuurtoestand, door afkleiing altijd een slechtere cul
tuurtoestand verkregen,
(Zelfstandig gebruikt). Water en moeras.
Lage, diep afgekleide gronden, welke grotendeels
dras zijn of onder water staan, of niet verlande
delen van kreekbeddingen.
(Zelfstandig gebruikt). Oude:., cultuurgrond aan de
oppervlakte. Op enkele plaatsen is het, door de
bewoning terpvormig opgehoogde, bewoningsvlak van•
vódr 1530/32 niet of nauwelijks door jongere afzet
tingen overdekt geraakt. Aangezien deze gronden nor
maal kslkrijk zijn, zijn zij bij de overige nieuwlandgronden ingedeeld. Eun rijkdom aan humus (3 - 5%-),
fosfaat en overblijfselen van de oude bewoning heeft
geleid tot een afzonderlijke onderscheiding.
Diepg.eploegd, Enkel® percelen en perceelsgedeelten
zijn tot 70 cm diep geploegd. .Aangezien het hier
plaatgronden met ondiep zand betreft, is het profieJ
door verdieping van het slibhoudende deel verbeterd,
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Énkele bijzonderheden omtrent de bodemgesteld
heid en de waterhuishouding, die merendeels niet op de
bodemkaart staan aangegeven, worden in het onderstaande
besproken.
De bespreking geschiedt in alfabethische volg
orde van de poldernamen volgens de naamgeving van de topogra
fische kaart, 1:25.000.
1. idriaanspolder.
Deze polder is een aanwas tegen de Oud - Ilortgene polder. De polder is vrij hoog opgeslibd. De lichte
kleidekken langs de oude dijk zijn dik (\ 120 cm slibhoudoüd). In zuidelijke richting neemt het slibgehalte zeer
geleidelijk iets af. Nergens wordt boven 80 en zand aange
troffen.
De polder is in 1953 geïnundeerd geweest.
Vooral de kleigronden hadden nog een slechte structuur
tijdens de kartering.
2. iuana-griso polder.
De vlakke ligging en de vrij constante grond
waterstand, welke onder invloed staat van de drang van het
buitenwater, heeft tot gevolg, dat in deze polder geen ver
droging optreedt. Het geringer vochthoudend vermogen van de
plaat- en onderbroken schorgronden komt in de practijk dan
ook niet tot uitdrukking.
De uitgekleide percelen liggen laag en zjjn
als weiland in gebruik. De grasmat is van zeer slechte
kwaliteit. Hr komen zoutminnende grassen in voor.
3. Frederikspolder.
Deze polder kan beschouwd worden als een aan
was, waarvan het regelmatige beeld slechts verstoord wordt
door het voorkomen van enkele kreken met lichte oeverwallen. In de richting van de oude dijk neemt het slibgehalte
geleidelijk toe en wordt ook de dikte van het slibhoudende
dek groter. De aanslibbing tegen de Oud-Noordbeveland polder
is het zwaarst. Hier is lichte klei ( tot ca. 4-0i;i afslibbaar) tot afzetting gekomen.
Hst zand is in het algemeen middelgrof tot
fijn met een U-cijfer tussen 90 en 120. Gezien de vrij hoge
zomergrondwaterstanden verdrogen de plaatgronden onder de
huidige omstandigheden alleen in zeer droge zomers.
De polder is in 1953 geïnundeerd. De wat zwaar
dere gronden vertoonden tijdens de kartering nog;ernstig
structuurverval. Dit moet gedeeltelijk toegeschreven worden
aan een ondoelmatige grondbewerking.

- 24 4. Geersdijkpolder.
Deze polcler heeft een voor nieuwland vrij onre
gelmatige topografie. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk
een zeer ongelijke hoogteligging van het er onder gelegen
oude l7oor d-Beveland, ongelijkmatige hoogte van opslibbing
van het jonge dek en differenticele klink.
Vooral tussen de Torenhof en het dorp Geersdijk ligt lengs de noordrand een strook gronden, waarvan
het relief zeer onregelmatig is. .Er wordt hier een onsamen
hangend systeem van ruggen en laagten aangetroffen. Door
verschillende hier uitgevoerde egalisaties is de oorspronke
lijke toestand niet meer te reconstrueren. V:"el is het duide
lijk, dat de moerassige en zilte kreek .bij de Torenhof' met
verschillende takken dit gedeelte heeft doorsneden.
In de lagere gedeelten van ait gebied wordt
plaatselijk de afzetting van het vroegere Noord-Beveland
omstreeks 1 meter onder maaiveld aangeboord. Deze afzetting
is hier zeer stug, compact en valt in brokjes uiteen. Boven
deze afzetting is het nieuwland vaak ca. 20 cm totaal gere
duceerd. De laagste gedealten in .dit gebied bezitten dan ook
vrij sterk gebleekte, natte profielen. Door de uitgevoerde
egalisaties is de samenstelling en zwaarte van onder- en
bovengrond onregelmatig en slechts bij benadering vast te
stellen.
Ook het overige deel van deze polder is niet
vlak, maar vertoont enkele meer of minder duidelijk ont
wikkelde ruggen. Het is niet onmogelijk dat de ruggen een
uiting zijn van het relief van het onderliggende vroegere
Noord-Beveland.
Het nieuwlanddek heeft overwegend van boven
naar beneden de volgende profielopbouw. Van boven zavel of
lichte klei, onder de bouwvoor op wisselende diepte lichter
wordend en soms overgaand in zand, vaak middelgrof mot
een U-cijfer van 90 - 120 en 5 a 10CP afslibbaar. Op 80 a
1*10 cm diepte wordt het profiel weer t 10% slibrijker.
aangezien verschillende gedeelten een vrat
zandige laag in het profiel hebben, is een goede waterbeheer
sing nodig. Verdroging neemt thans geen ernstige vormen
aan, al is deze volgens sommige grondgebruikers in bepaalde
jaren wel enigszins merkbaar.
5. Heerjansz polder.
Grote hoogteverschillen (tot 1 meter) komen in
deze polder ten noord-westen van Kamperland voor. Ur ligt
daar een vrij diepe, deels onver-lande kreek, die als weiland
in gebruik is. "Jven ten westen van Hamper-land is de bedding
geheel opgevuld. Ten oosten van" Kamperland komt hij weer te
voorschijn als een kromme efwsteringssloot• In het oostelijk
gedeelte van de polder komen geen grote hoogteverschillen
voor, daar de kreekbeddingen hier diehtgeploegd zijn. Van
de overigs gronden is do ligging vrij vlak, .met een zwak
ke helling naar hot oosten.
Het grondwater staat in de winter op ca. 80 cm
beneden maaiveld, in de zomer daalt het niet veel dieper
dan ISO cm.
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in de ondergrond. De droogte verschijnselen in de gewassen
zijn dan ook zeer plaatselijk.>De sterkst verdrogende gronden
liggen ten westen van Kamperland, waar het zand vrij dicht
onder de oppervlakte voorkomt.
6. Jacoba polder.
In deze polder korat het zand bijna overal op een
geringe diepte voor. De overgang van klei naar zand is
vrij scherp. Eet zand direct onder de kleilaag bevat nog
iets slib, terwijl het op ca. 60 cm onder maaiveld slibloos is, met uitzondering van de noordwesthoek en het oos
telijk gedeelte van de polder, waar in het gehele zandprofiel
dunne slibbandjes voorkomen. De slibbandjes zijn echter zo
dun, dat se weinig of geen invloed hebben op het vochthoudend vermogen van de grond.
De laagste gronden liggen in het oosten en in
het noord-westelijk gedeelte van de polder tegen de duinen«
Verder liggen de dichtgeslibde kreekbeddingen laag. Het
hoogst gelegen is de smalle strook met lichte en zware zavel
gronden, welke ongeveer in het midden van de polder ligt.
Van de overige gronden is de ligging vlak en de grondwater
stand vrij constant als gevolg van het drangwater uit de
duinen en het Veeregat. Hierdoor is de verdroging in zomers
met een normale regenval ook betrekkelijk gering. In een
droge zomer treden bij vele gewassen droogte verschijnselen
op, die plaatselijk ernstig kunnen zijn.
7. Jonkvrouwe .Annapolder.
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Deze polder is een aanwas, waarvan het opslibbingsbeeld sterk wordt beïnvloed door enkele grote kreken.
Hierlangs komen lichtzavelige oever-wallen voor met middelgrof zand rond 60 cm. Ook langs de buitendijk komen licht
zavelige profielen voor. Door het afgraven van percelen ten
behoeve -^an speciewinning voor de verhoging van de buiten
dijk zijn de dekken hier dun en schraal. Bovendien liegen
de percelen laag en zijn onvoldoende ontwaterd. In noorde
lijke richting neemt de zwaarte van de polder toe en worden
de slibhoudende dekken geleidelijk dikker.
Tijdens de inundatie van 1953 is een dunne zand
laag in de polder afgezet, die grotendeels door de bouwvoor
is geploegd. Deze voelt daardoor wat grofzandig aan.
Eet structuurverval was tijdens de kartering
nog vrij aanzienlijk, vooral op percelen waar te vroeg en
te diep was geploegd.
8. Kampens-nieuwland polder.
Dit polderde is tamelijk uniform van opbouw
vrat de^ondergrond betreft. De kleilaag is aan de zuid- en
oostzijde dikker dan 60 cm. De overgang van klei naar zavel
is vrij scherp. De lichtere bouwvoor, die aan de noord
oostzijde voorkomt, heeft het voordeel van een gemakkelijker
grondbewerking. Door de goede structuur is de zwaardere
ondergrond niot storend, zodat de gewassen geen merkbar©
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noord naar zuid iets af, maar heeft overigens een vlakke
ligging. De ligging ten opzichte van -het grondwater is gun
stig, zodat de gewassen diep kunnen wortelen.
.9. Kamperlandpolder,
De ligging van deze polder is over het alge
meen vrij vlak. De plaatgronden liggen gemiddeld iets hoger
dan de schorgronden. Het laagst gelegen zijn de kreekbeddinggronden. Se zijn echter grotendeels dichtgeploegd en vrijwel
geheel als bouwland in gebruik.
De zware schorgronden hebben over het algemeen
een kleidek, dat snel, meestal boven 60 cm, in zavel
of lichte zavel overgaat. De ondergrond is vrij sterk gelaagd.
Op wisselende diepte tussen 80 en 120 cm wordt plaatselijk
een oud vegetatievlak aangetroffen»
Door de vrij hoge grondwaterstand in deze pol
der vertonen de plaatgronden weinig verdrogingsverschijnselen. Sleohts bij de zeer lichtzavelige en lichtzavelige
plaatgronden met een ondiepe zandondergrond komt regelmatig
verdroging voor.
De polder bestaat vrijwel uitsluitend uit bouw
land.
10. Katspolder.
Deze aanwa.spolder heeft lsngs de oude dijk zwa
re klei en wordt in de richting van de nieuwe dijk geleidelijk
lichter. Daarbij worden ook de slibhoudende dekken dunner. Op1
enkele plaatsen komt middelgrof zand boven 80 cm voor; overi
gens komt in de :?dunne" profielen het zand voor tussen 80 en
120 cm. Het oude land is in het midden van de polder op enke
le plekken nog binnen 120 cm aangetroffen.
De polder ia in 1953 overstroomd. Tijdens de
kartering was de structuur op vele plaatsen nog slecht.
Il» Leendert-Abrahsm polder.
De westzijde van deze polder bestaat hoofdzake
lijk uit schorgrond, die naar beneden vrij geleidelijk lich
ter wordt.
Plaatselijk komt hier boven 120 cm het bewoningsvlak van voor 1530 voor. Het materiaal hiervan bestaat boven
120 cm hoofdzakelijk uit een iets humeuze kalkhoudende zavel
grond. Hierin zijn aardewerkc-eherven en andere bewoningsresten
aangetroffen.
Tussen boring no. 42 en 43 (op de bodeiakaart
aangegeven met A A A ) ligt een bultje met vrij veel oude be
woningsresten aan de oppervlakte. Het is hoogstwo'. rschijn-,
lijk de oude bewoningskern van het verdrenken Kats. In tegen
stelling met de verwachting, is het profiel in de ondergrond
weinig humeus. Mogelijk is deze kern dus niet erg lang be
woond geweest.
Het oostelijk deel van de polder heeft vrij veel
van de jongste overstroming (1953) te lijden gehad. Naast
afslag van de bovengrond en enige kreekvorming bij het dijkgat is dit gedeelte overspoeld met zand. Het zand is groten
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kreek. Enig overblijvend zand is door de bouwvoor vermengd,
waardoor liet grofzandgehalte wat hoger is dan normaal. De
ondergrond is overwegend vrij grofzandig. Het slibarme zand
heeft een U-cijfer van ca. 80.
De grondwaterstand lijkt hier vrij constant en
hoog te zijn. Plaatselijk is totale reductie tussen 100-120
cm aangeboord.
12. Maria polder.
De ligging van deze polder is vlak net een zwak
ke helling naar het noord-oosten. De vlakke ligging wordt
onderbroken door kleine smalle laagten, welke het restant
zijn van dichtgeslibde kreekbeddingen. De ondergrond is vrij
gelijkvormig van opbouw. Bij de plaat- en onderbroken schorgronden begint het zand op een diepte van 70 cm beneden maai
veld. De overgang van zavel naar zand is geleidelijk. Het
zand is in de meeste gevallen nog iets slibhoudend.
Het grondwater staat onder drang van het buiten
water en is daardoor vrij constant. Groeiverschillen in de
landbouwgewassen tengevolge van vochttekort komen niet voor.
15. Nieuw-Noordbevelandpolder.
Tussen de Vlietkreek in de Wissekerkepolder en
de in de Hieuw-Woordbevelandpolder gelegen zijtak ervan moet
de polder sis opwas worden beschouwd. Overigens is de polder
tegen de Oud-Noordbevelandpolder aangewassen.
De zwaarte van de bovengrond is vrij uniform.
Langs de westelijke en zuidwestelijke dijk en langs de oude
kreken liggen lichte zsvels met vrij dunne slibhoudende dekken
(< 50 cm). Op enige afstand van de kreken en langs de oude
dijk neemt de grond iets in zwaarte toe (zware zavel) en
worden de dekken tevens iets dikker (rond 80 cm). De zwaar
ste gronden van de polder (zware zavel tot lichte klei) lig
gen tussen de boerderijen Stadwijk en Luctor et ïïmergo.
In de luwe z.o.-hoek van de polder zou men zwaar
dere gronden verwachten. Dit is echter niet het geval. Ver
moedelijk zijn deze gronden opgewassen onder invloed van de
Valkreek, die bij beversing van de Oud-Noordbevelandpolder
is afgedamd. Daardoor kwam een eind aan de slibaanvoer uit
noordelijke richting, waardoor een verdere opslibbing achter
wege is gebleven.
Het zand van de plaatgronden is overwegend mid»".":,
delgrof tot fijn. Het U-cijfer ligt tussen 80 en 120. G-ozien
de vrij hoge zomer grondwöterstanden kunnen de plaatgronden
onder de huidige omstandigheden als niet verdrogend worden be
schouwd. De gronden zijn echter wel enigszins droogtegevoelig.
Langs de kreken liggen nog vrij belangrijke stro
ken lage gronden. Men tracht deze enigszins te verbeteren
door de oeverwallen wat af te ploegen. Gezien het zandige
karakter van dezo oeverwallen is deze methode niet aanbeve
lenswaardig. De lage gronden staan 's winters deels onder
water. 's Zomers treedt nog verzilting op. Reductie komt
voor tussen 30 en 80 cm onder maaiveld. Het zijn matige tot
slechte graslanden.
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selende diepte tussen 70 en 120 cm het oude land aange
boord, Het bestaat uit lichte tot zware zavel. De lichte
zavel is meestal kalkhoudend tot kalkrijk. De zware zavel
is gewoonlijk nog iets kalkhoudend (zwakke opbruising met
HCL). De bovenzijde van het oude land is plaatselijk iets
humeus en bevat scherven en baksteenresten.
14, Onrustpolder.
De polder is in de bovengrond vrij uniform
van opbouw. In hst zuid-westelijk en westelijk deel, langs
de duinen is de bouwvoor iets gemengd met verstoven duinzand.
Een duidelijke grens Is hier moeilijk te trekken, daar de
opwaaiing en afzetting zeer plaatselijk is en de verstuiving
nog steeds plaats vindt. Ook de inundatie van 1953 hoeft
hier enige invloed gehad. Bij deze overstroming zijn de
duinen aan de binnenzijde wat afgeslagen. Bij eb liep het
water terug en daar de stroomsnelheid gering was, werd het
zand ter plaatse' gesedimenteerd. Door de grondbewerking is
het zand met de bouwvoor gemengd, zodat deze iets lichter
geworden is. Bij de grondbewerking is het vrijwel niet merk
baar, Ook op het kalkgehalte heeft de menging van het zand
met de bouwvoor geen invloed gehad, waardoor de gronden even
kalkrijk zijn als de niet met duinzand gemengde gronden.
Langs de duinen ligt een smalle strook gronden waar vrij
veel bijmenging heeft plaats gehad. De bouwvoor is hier
duidelijk lichter, terwijl deze minder kalk bevat dande overige
gronden in de polder. Ze zijn overwegend als weiland in
gebruik; de bouwlanden op deze gronden slempen iets.
De ligging van de polder is vrij vlak. Delaagste gelagen gronden zijn de uitgekleide percelen en .
kreekbeddingen voor zover dit geen open water is.
In de-winter staat in deze polder het grond
water te hoog. Een betere ontwatering in dit jaargetijde is
zeker gewenst. Ook in de zomer zakt het grondwater niet
dieper dan 120 cm tengevolge van de drang van het buiten
water. Voor de plaatgronden is dit een gunstige omstandig
heid, Het gevolg is dan ook dat in deze polder alleen die
plaatgronden verdrogen, waarvan het zand dicht onder de
oppervlakte voorkomt en die welke in het oosten van de pol
der zijn gelogen eh een hogere ligging hebben ten opzichte
van het grondwetér»
De verdroging van de gewassen treedt echter uit
sluitend op in droge . zomers.
15. Oostpolder.
. Deze polder is als aanwas tegen de Frederiks
en de Katspolder ontstaan. Langs de kreek in het zuidwesten
ligt een smalle, argeploegde oeverwal van lichte zavel.
Langs de nieuwe dijk ligt een smalle strook lichte zavel,
die snel overgaat in zware zavel (28 - 32CJ0 afslibbaar). De
noord-oost hoek bestaat uit lichte klei (35 - 40fo afslib
baar ).
De polder is in 1953 geinundeerd. Hier en daar
is een kleine hoeveelheid inundatiezand afgezet, dat in
dunne bandjes door het ploegen met de bouwvoor is gemengd, -

die daardoor wat zandiger aanvoelt dan normaal. De struc
tuur is weer vrij redelijk als gevolg van een goede gipsbemaatdog en juiste grondbewerking.
16. Oud-Kortgenepolder.
Deze polder is vrij onregelmatig van opbouw,
plaat-, schor- en onderbroken schor-gronden wisselen onre
gelmatig af.
De zwaarto van de bovengrond ligt grotendeels
tussen 20 én 3C;.: afslibbaar; de profielen worden naar bene
den lichter.
De plaat- en onderbrokenschorgronden zijn gro
tendeels middelgrof en slibhoudend. Ook het grofzandig® ge
deelte in het westen van de polder is niet zo erg grof maarwel sli barra.
De smalle strook lichte zavelgrond langs de
noordrand van de polder, ligt als een rug in het land en is
sterk gelaagd.
'ïaerschijnlijk is dit de oorspronkelijke loop
van de hierop aansluitende kreekjes, welke na opvulling als
rug is te voorschijn gekomen.
Verdroging zal in deze polder, gezien de vrij
fijnzandige samenstelling van plaat- en onderbroken schorgrond en vrij hoge waterstand (plaatselijk reductie boven
120 cm) van weinig betekenis zijn.
ils gevolg van de vrij hoge grondwaterstand
zullen de lichtste gronden wat langer nat en koud blijven.
17. Oud-Noordbevelandpolder.
Hoewel deze polder na de overstroming van
1530/32 maar ruim een halve eeuw heeft gedreven, is dit ge
bied geheel verjongd. De dikke laag nieuw sediment, vaak
1 meter of meer dik, en grotendeels bestaande uit een kalkrijke zavelgrond, heeft dit gebied herschapen tot een van de
beste polders in het zuidwestelijk zeekleigebied.
Op verschillende plaatsen is boven 120 cm het
oude cultuurvlak van hat verdronken middeleeuwse. Noord-Beve
land aangeboord. Het oude vlak bestaat grotendeels uit zware
tot lichte zavelgrond, soms naar beneden overgaande in zand.
Het gehalte vrijs koolzure kalk is wisselend, maar zelden
nihil. Naar beneden is vaak een toénemend gehalte waarneem
baar al komt ook het tegengestelde voor.
De hoogteligging van het oude niveau, voor zo
ver het bij deze kartering is aangeboord, werd aangetroffen
tussen 40 en 120 cm beneden maaiveld met een op korte af
stand soms sterk wisselende hoogteligging. Het is te ver
wachten, dat .bij een meer gedetailleerde kartering plaatse
lijk enkele rug-systemen te voorschijn zouden komen.
Op enkele plaatsen (o.a. boring 278 en omgeving)
zijn in de ondergrond twee cultuurvlakken aangetroffen. De
bovenste hiervan is zandig van samenstelling, hetgeen moge
lijk duidt op een overslag op het oud-noordfoovelandse gebied.
Vooral op de hogere gedeelten van het oude cul
tuurvlak zijn vaak bewoningsresten aangetroffen.
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localiseren. In het zuidwesten van de polder steekt deze
oude woonplaats als een ca. 2 ha grote
terpvormige ver
hoging door het jonge dek heen en ligt nog belangrijk ho
ger dan de jongste afzettingen in de omgeving. Deze plek
is als oude cultuurgrond op de bodemkaart aangegeven. Het
materiaal bestaat uit een donkergrijs gekleurde, humeuze
zavelgrond met veel bewoningsresten, o.a. beenderen van
mensen èn dieren, fosfaatvlekken, aardewerkscherven, bak
steen en dergelijke.
Naast deze terpvormige verhoging ligt het
oude 'vlak vrijwel direct dieper aan 120 cm, zodat aange
nomen raag worden, dat de terp twee meter of meer is opge
hoogd.
Zoals reeds is opgemerkt, bestaat het jonge
dek hoofdzakelijk uit /zavelgrond. De bovengrond heeft over
grote oppervlakten 20 - 30y afslibbaar. De profielen worden
naar beneden vaak eerst lichter, om dan boven het oude vlak
weer iets in slibgehalte toe te nemen.
'Plaatselijk zijn in de zuidwestelijke helft
van de polder nog enkele zandplaatjes tot ontwikkeling geko
men. Eet zand is overwegend niet erg grof, flink gebleekt
en wat roestig, hetgeen wijst op een voor deze gronden niet
ongunstige waterhuishouc 'ing. Hogelijk is hier de minder
doorlatende oudland-ondergrond gunstig voor het niet te snel
wegzijgen van het grondwater.
Plaatselijk komt onder het zand weer een zavellaag met een slibgehalte van 10 ~ 20% voor. Deze gronden
zijn als onderbroken schorgrond
gekarteerd, De profielopbouw loopt hier echter van punt tot punt nogal sterk uiteen,
waardoor de bodemkaart slechts een globaal beeld van de bo
demgesteldheid geeft.
Volgens de grondgebruikers zijn de verdrogingsverschijnselen in de plaat- en'onderbroken schorgronden
van weinig betekenis.
lieer naar het oosten ter hoogte van Golijneplaat
komen i6ts zwaardere gronden voor,- plaatselijk met een lich
tere bouwvoor. De zweerdere laag onder de bouwvoor schijnt
niet storend te werken op waterhuishouding en wortelont-"
wikkeling.
Ten we eten van Golijnsplaat is de grondwater
stand vrij constant en tamelijk hoog. Verdroging van de
voorkomende plaatgronden zal den ook betrekkelijk zelden
voorkomen, vooral oo:- omdat de overgang van zavel naar zand
in het algemeen vrij geleidelijk plaats vindt en bovendien
in het zand vaak zeer dunne slibbandjes voorkomen.
Het uitzondering van de laaggelegen kreekbed
dingen, die nog gedeeltelijk zijn dichtgeploegd, ligt de
polder vrij vlak. De verlande kreekbeddingen zijn gedeelte
lijk als weiland in gebruik. In het algemeen is de grasmat
slecht.
De Hoge "Tside vormt een merkwaardige bult, die
thans grotendeels wordt geegaliseerd. Het is vermoedelijk
een schapenstelle, die op een hoog gedeelte van het schor
na de ramp van 1530/32 is opgeworpen. Ook de drinkplaats
(vaete) is nog aanwezig» De stelle ligt waarschijnlijk bui
ten de bedijking van het oude ïJoord-Beveland, dus op de
toen onbedijkte Golijnsplaat. Zen vaag oud begroeiingsniveau
werd op ca. 3 meter onder de oppervlakte van de stelle aange
troffen.
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De ligging van de polcLer is vrij vlak. Alleen
in het zuidoosten komt nog een laaggelegen'kreekbedding voor.
In het noordwesten van de polder ligt een gebied met een
hoge reductiezone in het profiel. Deze gronden zijn perio
diek te nat, naar verdrogen in de zomer door de ongunstige
profielopbouw.
De onderbroken schorgronden in het westen van
de polder verdrogen sterk op plaatsen, waar het grove zand
boven 50 om begint (type B/0 zl).
Een perceel met onderbroken schorgronden is
60 cm diepgeploegd. Dit heeft weinig resultaat opgeleverd,
omdat de zavelige ondergrond hierbij niet is aangeploegd.
19. Soelekerke polder.
De polder is vrij gelijkvormig van opbouw. De
overgang van klei naar zavel of zand is scherp. Op enkele
kleine plekken, waar het zand hoger zit dan 80 cm onder
maaiveld, heeft het gewas geen last van droogte. Het grond
water, dat onder drang van het buitenwater staat, is vrij
constant. In de winter heeft deze polder nog weieens met
wateroverlast te kampen. Een snellere afvoer van het overtol
lige neerslag, vooral in de winter zou zeker gewenst zijn.
De ligging is vlak met aan de zuidzijde enkele
laagliggende kreekjes, die voor het grootste gedeelte dichtgeploegd zijn.
20. Spiering polder.
ilhoewel het kleidek relatief dun is, bouwvoor
dikte of iets meer, is het slibgehalte plaatselijk hoog. In
het noordelijk deel van de polder bedraagt het 50 a 60^.
Onder de bouwvoor gaan de profielen snel over in zavelgrond
en langs de westzijde van de polder in zand. Het zand is
middelgrof. U-cijfer overwegend 100 of hoger en slibhoudend.
Op of beneden 80 cm komt weer vaak slibrijker materiaal voorDoor d,e hoge grondwaterstanden komt er geen noe
menswaardige verdroging voor. Langs de zuid-west rand wordt
totale reductie tussen 100 - 120 cm aangetroffen. Door de
hoge grondwaterstand en sterke capillaire opstijging in het
slibhoudende fijnzandige materiaal zijn deze gronden vrij
nat, en bij lage ligging ziltig.
Bij diepe ontwatering bestaat gevaar voor ver
droging.
21. Stadspolder.
Dit poldertje is nog voor een belangrijk deel
als grasland in gebruik of is lange tijd grasland geweest.
Hierdoor is de bovengrond vrij sterk huneus. De ontwateringlaat, vooral in het oostelijk deel, te wensen over.
Eet poldart je heeft een gunstige profielopbouw.
Het zandplaatje in de zuid-westelijke hoek is fijnzandig
en slibhoudend.
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Het oostelijk deel van de polder is opgebouwd
vanuit de hier voorkomende kreek. Op de flanken ervan zijn
fijnzandige, lichtzavelige gronden afgezet op een ondergrond
van meest z©er-:lichte zavel.
Deze gronden zijn sterk opdrachtig en iets
slempig, net als gevolg, dat zij lang nat en koud blijven.
In het zuidoostelijke deel van de polder komen
zwaardere gronden voor. Een deel van de profielen wordt naar
beneden zwaarder. Plaatselijk komt hier n.l. tussen 50 en
120 cm het uit kalkhoudende zavelgrond bestaande cultuurvlak van het voormalige Noord-Beveland voor. Dit.gebied ver
toont vrij veel relief, waardoor de tussen de hogere gedeel
ten gelegen lagere gronden vrij nat zijn.
25. Vlietepolder.
De profielen van deze aanwaspolder worden over
wegend onder de bouwvoor snel lichter. et materiaal bevat
dan T 10 - 18fc afslibbaar en is nogal gelaagd opgebouwd. Op
ca. 80 cm neemt het'slibgehslte vaak weer toe. Direct onder
de bouwvoor is hier en dear een zwaarder laagje aanwezig.
Alleen in de zuid-west hoek van de polder komen
vrij zware en soms dikke kliiprofielen voor. Rond het zand
plaatje Gil bovat het bovenste gedeelte van het profiel
een zeer grote hoeveelheid schelpen. Plaatselijk kunnen deze
belemmerend zijn voor de wortelontwikkeling. De ondergrond
is hier zeer fijnzandig-slibhoudend, sterk gebleekt en maakt
een slecht doorlatende indruk.
De oude cultuurplek is een terpvormig ox^erblijfsel van het oude Noord-Beveland. Eet profiel is hier
zavelig, kalkrijk en bevat bewoningsresten van omstreeks
1300.
ils gevolg van de sterke oeverafslag is deze
polder gedeeltelijk-'verloren gegaan en zijn verschillende
gedeelten uitgekleid voor dijkverzwaring of dijkaanleg. De
ze percelen zijn thans water of moeras.
24. "'festpolder.
liet noordelijk gedeelte van dit poldertje be
staat grotendeels uit schorgrond. De hier voorkomende kreken
hebben weinig ontwikkelde oever-wallen en zijn gedeeltelijk
geegaliseerd. Het lage deel in de noordwest hoek is vrij
waardeloos als gevolg van verzilting.
De langs de zuidrand voorkomende plaat- en
onderbroken schorgronden zijn vrij fijnzandig en iets slibhoudend. Door de vrij hoge grondwaterstand (tijdens de kar
tering april/mei 1955 op vele plaatsen boven 1 meter) komt
"weinig verdroging voor.
25. Willem polder.
Deze aanwaspolder is een der zwaarste van het
eiland. Zet gehalte afslibbaar is het hoogst tegen de bin
nendijk en bedraagt hier plaatselijk rond 60^. Naar de kre
ken en de buitendijk toe neemt de zwaarte af.
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en gaat' naar beneden over in zware en lichte zavel met in
de zuidwest hoek nog zand van meest middelgrote samenstelling. De kreken zijn gedeeltelijk dichtgemaakt, alhoewel
nog duidelijk zichtbaar en hebben goed ontwikkelde oeverwallen.
De ontwatering laat in de lagere gedeelten
vooral in de noordoost hoek, nog iets te wensen over.
26. Vifillem-Adria anpoldsr.
Door vorming als aanwas vinden we hier de
zwaarste gronden tagen de binnendijk. Het hoogste gehalte
afslibbaar bedraagt ca. 60>;. en neemt naar het zuiden spoe
d i g a f t o t c a . 4 0 Door uitspoeling van kleideeltjes uit de
bovengrond en plaatselijk bijmenging van inundatiezand van
de jongste overstroming (1953) is de eerste steek plaatselijk
lichter dsn de tweede steek. Ook voelt de bovengrond hier
door Y/at grofzandig aan.
De dikte van de kleidekken bedraagt bijna
nergens riser dan £0 cm. Daaronder bestaat het profiel uit,
zavel, soms uit zand.
v-fcer in de ondergrond de klei en/of zavel
grond overgaat in zand heeft de grond, zeer lokaal, neiging
tot vorming van een oementstructuur, ten gevolge van een wat
ongunstige kiel-zand verhouding.
Alhoewel dit gebied na de inundatie opnieuw
is verkaveld en ontwaterd, kwamen langs de kust nog vrij
hoge waterstanden voor.
27. Wissekerke polder.
v,rat

de bodemgesteldheid betreft kan deze
polder in twee delen worden geplitst. Eet oostelijk deel
mot overwegend plaatgrond en het westelijk deel met hoofd
zakelijk schorgrond.
Door het picatgrondengebied ligt een vrij
groot krekensysteem, het zogenaamde Bokkengat. Hoogstwaar
schijnlijk heeft dit systeem grotendeels dezelfde loop als
de geul van het middeleeuwse Noord-Beveland, bekend onder
de naam V-iijtvlied.
Deze kreken zijn noch in het Oude-NoordBeveland, noch tijdens de vloeden van 1530 en 1552 sterk
uitgeschuurd. Alleen in de kern worden veenloze profielen
over een geringe breedte aangetroffen. Op de zijkanten zijn
pl atsalijk boven 120 cm, onder de zandige jongste afzetting,
vrij zware soms poelkleiaciitige lagen aangeboord.
Door onder-bemaling tracht men het lage noor
delijk gedeelte voldoende droog te leggen voor grasland.
Het zuidelijk deel is hoger opgeslibd en in gebruik als bouw
land.
De plaatgronden zijn terweerszijden van de
kreek het zuiverst in het noordelijk deel van de polder, liier
komen tamelijk grove zanden voor. Yan boven naar beneden
gaan de profielen meest vrij geleidelijk van de slibhoudende bovengrond via middelgrof zand (U is 120 - 95) over in
grofzand (ü is 95 - '75). Soms worden de profielen omstreeks
een meter weer iets fijnzandiger.
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vrij spoedig aan vochttekort.
Het zuidelijk gedeelte is zeer heterogeen
wat betreft diepte en samenstelling van het zand. Plaatse
lijk komt weer zavel onder het zand voor.
G-ezien de vrij hoge reductiezone,die plaat
selijk boven 120 cm wordt aangetroffen, is de grondwater
stand niet ongunstig voor deze sterk droogtegevoelige gron
den.
Het westelijk deel van de polder zou, ge
zien de gunstige profielopbouw, een wat diepere grondwater
stand goed verdragen.
Plaatselijk is de eerste steek wat zwaar
der dan de tweede steek. Dit verschijnsel is echter van zo
locale aard, dat het niet goed uit te karteren was. De in
vloed van de zwaardere laag op de waterhuishouding en de beworteling zei van weinig betekenis zijn.
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1._I|id e1ing
De van de bodenkaart afgeleide bouwvoorzwaartekaart geeft uitsluitend de zwaarte van de bouwvoor.
De indeling in zwaarteklassen is gelijk aan die
van de bodemkaart.
A Zware klei ( > 45% afslibbaar),
B Lichte klei ( 35 - 45% afslibbaar).
G Zware zavel ( 25 - 35% afslibbaar).
D Lichte zavel (15 - 25% afslibbaar).
E Zeer lichte zavel (10 - 15% afslibbaar).
2.„Beschrijving•_
Bij de aanwaspolder van liet Nieuwland,bestaat
de tendertie, dat zij langs de oude dijk het hoogst zijn
opgeslibd en het zwaarst zijn en dat de hoogte van opslibbing en de zwaarte afnemen in de richting van de nieuwe dijk.
Dit beeld wordt echter verstoord door do in het nog onbedijkte schor aanwezige kreken, waarlangs oeverwallen zijn
ontstaan, die in het algemeen hoger liggen, dan het gemiddel
de schoroppervlak en die bovendien lichter van samenstel
ling zijn.
Op Noord- Beveland zijn de oeverwallen van de
kreken in het algemeen lichtzavelig van opbouw, behalve
iü de polders, die zvmar zijn. In dat geval 'bestaan de oever
wallen meestal uit zware zavel.
Voor het grootste deel bestaan de meeste uit
zware en lichte zavel. Enkele polders en groepen van polders
zijn echter zwaarder opgeslibd en bestaan uit lichte en zware
klei. Zij liggen voornamelijk langs de west- en zuidzijde
van het eiland. Het betreft in hoofdzaak de Kampens Nieuwlandpolder, dé Mariapolder, de Anna-Frisopolder en de Rippolder, alle daterend uit de tweede hellt van de 17e eeuw
en de eerste decaden van de 18e eeuw.
De Jacobapolder en de Onrustpolder bestaan
grotendeels uit zware klei. Dit geldt eveneens voor de •
Soelekerke- en de Spieringpolder, Ook de Willen en de WillemAdriaan polder bestaan voor een aanzienlijk deel uit zware
klei, die bovendien, wat grofzandiger aanvoelt dan normaal
het geval is. De overige polders aan de zuidzijde zijn even
eens wat zwaarder, echter minder uitgesproken dan de genoem
de,
De meeste polders vertonen meer of minder duide
lijk het beeld van een regelmatige aanwas, waarbij de zwaarte
van de oude naar de niouwe dijk afneemt. Dit is ook het geval,
in de Oud Foord-Bevelend polder, hoewel wij hier te maken
hebben met een opwas. De Colijnsplaat kan hier waarschijnlijk
als de kern van de opwas worden beschouwd, waarvan een deel
meer naar het noorden gelsgen en dat later verloren is gegaan.
De rest van de polder kan dan goeddeels als aan
was aan de Golijnsplaat worden beschouwd.
De polder Wissekerke vertoont niet het beeld van
een aanwas. Er is hier eerder sprake van een opwas, waarvan
de kern mogelijk in de omgeving van het dorp ligt.
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vele kreken. Dit is eveneens het geval in de Geersdijkpolder, waar zich vooral ten zuid oosten van de Torenhoeve
(de pleats van de Toren van het voormalige Wissekerke) een
bont patroon van kreekbeddingen en oeverwallen uitstrekt.
Ook aan de oostzijde van de weg naar Wissekerke ligt een
aantal langgerekte ruggen met laagten er tussen. De oor
sprong hiervan is niet duidelijk. Mogelijk zijn het vrij
hoog opgeslibde kreekbeddingen met oeverwallen.
Toren polder, ïlariapolder, Rippolder en AnnaFrisopolder vertonen hot normale beeld van een regelmatige
aanwas. ,
De Jacobapolder en de Onrustpolder eveneens.
Zij zijn zeer zwaar. Alleen achter de duinen ligt een strook
zware resp. lichte vrij grofzandige zavel.
Ook do Spieringpolder en de Soelokerkepolder
zijn zeer zwaar aangewassen.
De Kampens Nieuwlandpolder is een fraai voor
beeld van een zeer regelmatig aangewassen polder. De noord
westelijke helft hoeft een bouwvoor die 3 a 10^ lichter is
dan de tweede steek.
De overige polders aan de zuidzijde van het
eiland vertonen min of meer duidelijk het beeld van aanwas
sen. Al naar gelang zij hoog of minder hoog zijn opgeslibd
is hun mechanische samenstelling zwaarder of minder zwaar.
In de 'Yillem-Adriaanpolder is als gevolg van de
inundatie van februari 1955 wat overslagzand afgezet, dat ge
deeltelijk door de zware bovengrond is geploegd, waardoor
deze wat grofzandiger is dan normaal.
De Leendert-Abraham polder vertoont een fraai
aanwasbeeld van noordwest naar zuidoost. Dit beeld wordt
verstoord door enkele kreken met lichtzavelige oeverwallen,
die een loop hebben evenwijdig aan de opslibbingsrichting.
Bij de stormvloed van 1953 is de dijk in het
oosten van de polder doorgebroken. Rond de doorbraak is
grofzand tot afzetting gekomen ; een deel hiervan is met
de bouwvoor vermengd, waardoor deze een wat hoger grofzandgehalte heeft dan normaal.
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PS Zi.NSIL.^RT (bijlade 5).

Uit de gegevens van de veldkaarten is een af
geleide kaart samengesteld, waorop zijn aangegeven de diepte,
waarop het zand beneden maaiveld begint, alsmede de aard
(grofhe id) ervan.
Er is onderscheid genaakt in 5 grofheden van
het zand, die met de locale benaming zijn aangegeven als:
zeer grof zand - u-cijfer is 55-75 * Ifo slib')
grof zand
- U-cijfer is 70-90 2-4f? slib
niddelgrof zand- U-cijfer is 85-1S0 4-10% slib
Zoals in bovenstaand overzicht is aangegeven, is
hot U16-cijfer vrijwel steeds gecorreleerd net een zeker
percentage slib. Een enkele maal gaat dit niet op. Dit ver-.
schijnsel is echter van een zodanig locale aard, dat het
uitkarteren van de begrenzing ervan tot de practische on-,
mogelijkheden behoort.
sen
S
3?
0
K

De zanddiepte is naar analogie van de bodenreekop de bodemkaart ingedeeld in:
Schorgrond.cn: zand dieper dan 80 cm onder maaiveld
Flaatgronden: zand ondieper dan 60 cm onder maaiveld
Onderbroken schorgronden: zandlaag ingesloten tussen
twee sliblagen
Kreekbedaingronden: zand in laaggelegen profielen.

Deze groepen zijn voor de grofheid van het zand
en de diepte waarop het zone begint, o.q. de dikte van de
zandlaag en hear positie in het proiiol, nader onderverdeeld.
De volgende onderscheidingen zijn op de zandkaart
aangegeven:
Schorgronden
S 1
Geen zand boven 120 cm beneden naaiveld.
Het gehele profiel bestaat uit nteriaal, dat niet min
der dan lOf slib bevat. Een enkele maal komen zand
laagjes voor van geringe dikte (enkele cm).
S 2
Zand beginnend tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld.
Er is geen onderscheid 0emaakt naar de korrelgrootte
van het zand.' De aard van het zand komt gewoonlijk
overeen
t die van de in do om;cving gelegen plaatgronden.
'
Plaatgronden
P L». Zand"beginnend tussen 30 en 50 cm beneden maaiveld,
dat op wisselende diepte boven 80 cm zeer grof wordt,
ills criterium is hier genomen, het voorkomen van zand
(minder d, n 10;- afslibbser), beginnend op een diepte
tussen 30 en 50 cm beneden maaiveld. Gewoonlijk zijn
de eerste 1 a 2 dm van het profiel nog iets slibhoudend (4 a 10%) en middelgrof. Daaronder wordt het
profiel snel en soms abrupt zeer grof.

') <16 au
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Zand beginnend tussen 50 en 80 en beneden maaiveld,
dat op wisselende diepte boven 80 en zeer grof wordt.
Het verloop ven de grofheid van het zona is analoog
aan dat van het type p L'. De zandlaag begint echter
steeds op raeer clan 50 era onder het maaiveld. De
overgang naar het zeer grove, slibloze zand is meestal
zoor snel.
PL1
Zand beginnend boven 30 era beneden maaiveld, dat op
wisselende diepte boven 80 cm grof wordt•
Het zand begint direct onder de bouwvoor. In de meeste
gevallen is het aanvankelijk nog iets slibhoudend
(4 - <( 10£) en niddelgrof. De gemiddelde dikte van doze
laag wisselt vrij sterk van punt tot punt. ils norm
kan 20 cm gelden. Soms wisselen grofzandige lagen
af met niddelgrofzandige. Tussen 00 en 120 cm wordt
het zand v ak iets fijner.
PL
Zand beginnend tussen 30 en 50 cm beneden maaiveld, dat
op wisse'lende diepte boven 80 cm grof wordt. De grof
heid van hot zand in het profiel verloopt analoog
aan type PLI. De middelgrovo zandlaag is gemiddeld
SO cm dik.
PI
Zand, beginnend tussen 50 en 80 cm beneden maaiveld,
dat op wisselende diepte boven 80 cm grof wordt.
De zandlaag, die gewoonlijk micdelgrof begint, treedt
hier eerst beneden 50 cm in het profiel op. De dikte
van het middelgrovo pakket - indien het voorkomtbedraagt gemiddeld 10 cm.
PZ
Micdelgrof zand, beginnend tussen 30 en 50 cm beneden
maaiveld, soms beneden 80 cm overgaand in grof zand.
In dit en de volgende typen blijft de zandlaag middelgrof' en iets slibhoudend (4 - < 10^) tot meer dan 80
cm. In de meerderheid van de gevallen blijft dit middelgrove zand in het profiel aanwezig tot boordiopte
(1.20 m). Langs de randen van grofzandige platen geat
het middelgrovo zand plaatselijk over in grof zand,
echter steeds beneden 80 cm.
Pz
L'iddelgrof zand, beginnend tussen 50 en 80 cm beneden
maaiveld, soms beneden 80 cm overgaand in grof zand.
Dit type is qua opbouw en grofheid van hot zand ana
loog aan het vorige. De zandlaag begint echter op gro
tere diepte.
Onderbroken schorgronden
OL
"Grofzandige laag dikker dan 30 cm, beginnend boven
50 cm beneden maaiveld en overgaand in een slibhouGende laag.
- De zandlaag in het^profiel bestaat bij dit type uit
grofzand (U / 90 gem.
80; slib ^4%) met oen dikte
van tenminste 30 cm. Soms is de laag opgebouwd uit
afwisselende laagjes grof en middelgrof zand. Sanneer
een duidelijke grofzandige laag ( > 10 om) voorkwam,
zijn deze gelaagde profiolen als ^ohoel tot de grof
zandige gerekend. Bij do aangegeven dikte zijn dan
ook do middelgrovo laagjes gerekend.
De overgang van de slibhoudende bovengrond naar het
zand is gewoonlijk vrij geleidelijk. De overgang naar
ce slibhoudende - gev/oonîijk liehtzavelige - onder
grond is wat scherper. Soms gaat het profiel binnen
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Grofzandige laag, dunner dan 30 cm, beginnend boven
50 cm beneden maaiveld of beginnend tussen 50 en 80
cm, Eisar dan van wisselende dikte overgaand in een
slibhoudende laag.
De zandlaag heeft hetzelfde karakter als bij het vori
ge type, me ar is minder dik: 10 a 30 cm indien het
zand reeds boven 50 cm optreedt. Zandlaagjes van min
der dan 10 cm dikte zijn verwaarloosd. 'Wanneer de
zandlaag dieper in het profiel optreedt, is de dikte
soms iets meer dan 30 cm. 3en enkele maal wordt onder
de slibhoudende laeg nog een tweede zandlaag binnen
boordiepte aangetroffen.
0Z
Middelgrofzandige laag, dikker dan 30 cm, beginnend
boven 50 cm beneden maaiveld en overgaand in een slib
houdende laag.
De zandlaag, welke steeds dikker is dan 30 cm, heeft
hier een zeer overwegend middelgrofzandig karakter
(U 85 - 120, gen. 90-100, slib 4 - 10%).
De ondergrond onder de zandlaag bestaat gewoonlijk uit
lichte zavel," soms wordt daaronder wederom zand binnen
1.20 m aangetroffen.
Oz
Middelgrofzandige laag, dunner den 30 cm, beginnend
boven 50 cm beneden maaiveld, of beginnend tussen 50 en 80 cm, near dan van -.isseiende dikte, overgaand
in een slibhoudende laag.
De zandlaag heeft hetzelfde karakter als bij het vorige
type, maar is of dunner (10 - 30 cm dik) of bc-gint
pas tussen 50 en 80 cm onder maaiveld.
Kr
e
e
kb
_____ e ddinggronde n.
Geen zand boven 50 cm in laaggelegen profielen. Eet
zand dat wordt aangeboord is meestal middelgrof. In
enkele gevallen wordt binnen 1.20 m in het geheel
geen zand aangetroffen.
¥.2
Grof tot middelgrof zand beginnend boven 50 cm in
laaggelegen profielen. Het zand wordt in vele geval
len grof binnen boordiepte.
01

Bijzondere onderscheidingen.
W
Open water en sterk verzilte, moerassige kreekbeddingen
en inlagen zijn als zodanig aangegeven.
r

Totale reductie tussen 50 en 120 cm. Binnen de aange
geven diepte wordt het profiel grijs, soms blauwgrijs
van kleur als gevolg van vrijviel voortdurende anaerobie. Totale reductie op een diepte van minder "dan 50
cm werd op Foord-Beveland vrijwel nergens aangetrof
fen, met uitzondering van de zilte gronden.

u

iifgekleide of uitgezande -percelen. Percelen die voor
dijkbouw of wegenaanleg worden uitgekleid of ontzand,
waardoor vaak verziltir,g is gaan optreden, zijn als
zodanig aangegeven.

/////

Enkele percelen, waarvan tijdens de opname duidelijk
is komen vast te staan, dat zij diepgeploegd waren,
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tot iets grotere diepte slibhoudend geworden, wat voor
de zeer grove plaatgronden in kwestie (het betreft
de Jacobapolder). niet ongunstig is.
2._Besehrijving_van__de ka art.
Op het eiland vallen twee grote complexen plaatgronden
diroct op, t.w. de zeer grofzandige plaatgronden in de Jaco
bapolder en het complex grofzandige plaatgronden in het oos
telijk deel van de Wissekorkepolder, dat zijn voortzetting
vindt in de Fieuw-Noordbevelandpolder met een (niddelgrofzandige) uitloper in de Oud-Noordbevelandpolder.
De plaatgronden in de Jacobapolder zijn zeer
typisch. Hun belangrijkste kenmerk is het voorkomen ven zeer
grof zand (U is 55 - 75, gem. 65) in het profiel, voor een
belangrijk deel beginnend boven 50 cm. Het zand heeft een
korrelgrootte als van duinzand. Ook het ontbreken van een
groot krekermysteam, dat gewoonlijk de kern van een platencomplex vormt (zie Wissekerke) wijst er op dat de omstandig
heden, waaronder de gronden gevormd zijn afwijken van het
normale. De zware overslibbing, die ,in het algemeen bij de
plaatgronden tot de uitzonderingen behoort, benadrukt nogeens
de abnormale omstandigheden tijdens de vorming.
Wij menen te mogen aannemen, dat we hier te doen
hebben met een langzame overslibbing van een slik.
Het tweede gebied, waar een belangrijke opper
vlakte plaatgronden voorkomt, wordt gevormd door het ooste
lijk deel van de Wissekerkepolder met daaraan aansluitend
een belangrijk doel van de Nieuw-Noordbevelandpolder met uit
lopers in de Oud-Noordbevelandpolder, de Frederikspolder en
de Oud-Kortgenepolder.
Dit gebied vertoont een meer normale opbouw;
een platencomplox doorsneden door enkele grote kreken. De
kern wordt gevormd door de grote kreek tussen Lc Kruisweg
en de dijk, plaatselijk bekend onder de naar,: het Bokkengat.
Tussen de armen van deze kreek en erlangs liggen de gronden
met op geringe diepte grofzand in het profiel, omgeven door
gronden, waarin het grove zand eerst op grotere diepte gaat
optreden en nog meer naerr buiten middelgrof wordt.
Een zijtak van de bovengenoemde kreek vormt de
kern van een grotendeels grofzandig platericomplex in de
Nieuw-Foordbevelandpolder.
De hoofdrichting van kreken en zandafzettingen
is noord-zuid, behalve de uitloper in de Hieuw- en Oud Noordbevelandpolder, die bijna oostwaarts is gericht.
Een klein gebied met ondiep grofzandige plaat
gronden bevindt zich nog in het uiterste zuidoosten, de Leendert-Abrahanpolder, waar de afzetting langs een zuid-noorc
gerichte kreek ligt,
De overige plaatsen, waar op minder dan 80 cm
beneden naaiveld zand voorkomt, liggen verspreid door de
verschillende polders. Toch is ook hierin nog een zekere
regelmaat te onderkennen.
In het westelijk deel van het eiland (o.a. de
Heerjanszpolder en de G-eersaijkpolder ) is de inbraakrichting
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gen loopt daaraan evenwijdig. Vanaf Geersdijk draait deze
loop in een ine er zuivere west - en oostrichting. ( Oud-Hortgenepo.lder, oostelijk deel van de Frederikspolder). Ook de
kreken en platen in cc zuidelijke polders hebben een vrijwel
zuiver west-oost verloop.
Langs enkele grote kreken zijn geen plaatgronden
van betekenis aanwezig. Dit is o.a. het geval langs de grote
kreek, die vanaf Colijnsplaat in hoofdzaak in zuidelijke
richting net vele vertakkingen door- de Oud-Noordbevelandpolder loopt. Hoewel echte plaatgronden ontbroken, komt heat
het zand hier toch ook vrij ondiep in het profiel voor (S2).
De opslibbing van de Colijnspleat is echter in de ruim 60
jaar, dat dit gebied gedreven heeft (1532-1598) zo snel
voortgeschreden, dat vrijwel nergens zand binnen 80 en kon
worden aangeboord.
De kreek is een overblijfsel van een oude zee
arm, die voor de St. Felixvloed het oude Noord-Bcveland
scheidde van de toen nog niet bedijkte Colijnsplaat.
Ook langs de kreken die rond Wissekerke lopen,
is weinig of geen zand binnen 80 cm aanwezig.
De grote kreek in de Torenpolder heeft evenmin
plaatgronden langs zijn loop. Deze kreek is waarschijnlijk
zeer omvangrijk geweest, gezien het feit, dat nen de Toren
polder pas 40 jaar na de bedijking van de Hamperlandpoluer
(1658) heeft ingedijkt. Hierdoor is Kamperland vrij lang
een eilandje apart geweest. Eerst door de bedijking van de
G-eersdijkpolder (1668) kwam via een omweg de verbinding met
het oudere oostelijke bedijkingscomplex tot stand.

Schatting
•A> afslibbaar

• Enkele waarde.
-•
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Afb. 5. Verband tussen bepaling en schatting van het percentage afslibbaar
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- 42 VU. GRiiNUI^IRE S^îENST^LLING, HUIITS- en KOOLZURE KûLKgshz-LTIS.
1 Schatting. van het. perçuta ge_af slibbare delen
De granulaire samenstelling van de gronden is
bepaald door schatting. Daarbij is uitgegaan van de verschil
lende slibklassen, die reeds bij de beschrijving van de
legenda zijn besproken (zie hst. III). Op de boorstaat, die
van elke boring is gemakt, is bovendien steeds het gehalte
af'slibbare delen van do bouwvoor in een exact percentage
aangegeven. Dit is ook gebeurd bij de verschillende lagen
van de profielen, waarvan monsters zijn genomen voor de
slibanalyse, en wel door alle schatters, onafhankelijk van
alkaar.
Een overzicht van de analyses, uitgezet vol
gens de rechthoekige methode van Doeglas, geeft bijlage 4,
Deze methode bestaat uit een cumulatieve lineaire uitzetting
van de verschillende fracties in een rechthoek. Deze fracties
worden daarbij langs de verticale as gesorteerd volgens een
bepaalde fractiegrens (hiervoor is in bijlage 4 genomen 50
mu), zodanig dat de fractiegrens, waarop gesorteerd wordt
op de diagonaal komt te liggen. In dit geval komt dus een
monster met 0% <; 50 mu geheel onderaan, een uonster met
100# ^ 50 mu geheel bovenaan in de rechthoek.
Bij vergelijking van de analyses met de schat
tingen blijkt in de eerste plaats, dat geschat wordt het
gehalte afslibbare delen in procenten van de hoofdbestand
delen van de grond en niet in "een percentage van de' mine
rale' delen"'(afb. 5). Est verschil tussen het gehalte afslibbaar in hoofdbestanddelen van de grond en dit in pro
centen van de minerale delen wordt in het onderhavige ge
val niet In belangrijke mate beïnvloed door het humusge—
halte, dat voor d e bouvrvoor ligt tussen 1,5 e n 2 , 5 w e l
echter door het kalkgehalte. Aangezien de vrije koolzure
kalk echter voor een belangrijk deel aanwezig is in de vorm
van schelpfragmenten en schelpgruis is de schatting van het
gehalte afslibbaar, waarschijnlijk een landbouwkundig
juistere maat voor de zwaarte (o.a. met betrekking tot bewarkbaarheid en doorlatendheid) dan het gehalte afslibbaar
in een percentage van de minerale delen. Het berekende verband
tussen beide grootheden bij' een humusgehalte van 1cp en enke-le trappen in het üaCOo-gehalte (5, 10 en 15%) is weerge
geven in afb. 6.
De verhouding lutum (
2 mu) / slib ( < 16 mu)
is in het gekarteerde gebied zeer regelmatig en bedraagt
ongeveer 64 (afb. 7). Yan enige sloefigheid is nergens
sprake, noch in de bovengrond, noch iri de ondergrond.
De fout in de schatting (zie afb. 5) blijkt in
het algemeen bevredigend klein te zijn. Sen enkele uitschie
ter daargelaten bedraagt de maximale afwijking ten opzichte
van de analyse cc, 6^. Van een systematische fout ten gevol
ge van verschillen in huraus en/of koolzure kalkgehalte
is bij de bewerking niets gebleken. Ook de spreiding bij de
individuele karteerders is zeer regelmatig.
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- 43 'In hat traject
10^ afslibbsar zijn cle ver
schillen tussen de schattingen en de bepalingen het grootst.
Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de relatief grote ver
schillen, t..,.eeg gebracht door een schattingsfout van enke
le procenten op het totaal, anderzijds vindt het verschil
zijn oorzaak in de relatief grote fout in de bepaling. Aan
genomen mag worden, dat de geschatte slibgehalten beneden
10% in hst algemeen wat to hoog zijn.
2. Schatting van het U-o.ij.fer^
3ij gronden met een gehalte afslibbsar ^ 10%
is de sanenstelling van de zandfractie uitgedrukt in het
specifiek oppervlak van de deeltjes /16 nu, het z.g. U16-cijfer, kortweg U-cijfer genaamd.
Aangezien deze grootheid in sterke mate af
hankelijk is van de verdeling van de- korrelgrootte over de
verschillende subfraoties, ligt het voor de hand, dat een
schatting van hot U-cijfer minder nauwkeurig is dan de
schatting van het percentage afslibbsar. Dit komt ook dui
delijk tot uitdrukking in afb. 8.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de
schattingen gemiödeld ca. 5 punten hoger liggen dan de be
palingen. De spreiding is echter vrij groot. Bij de lage
U-cijfers is het verschil nog groter. De indruk bestaat
echter, dat hier een minder goede bemonstering ran ten
grondslag ligt.

Het humusgehalte van öe bouwvoor is normaal
te achten voor een jong zeekleigebied met vrijwel uitslui
tend akkerbouw. Het gehalte neemt toe net toenemend slibgehalte met een maximum van ca. <2,5- (afb. 9). Of de
sprong in de curve bij een hunusgehalte van 2;,- leeel is, zal
nader onderzoek moeten uitwijzen.
Onder :':.e bouwvoor neemt het hunusgehalte snel
af. In slibhoudend tot slibarm zend bedraagt het zelden meer
den 0,6%. In zware kleiondergroncen loopt het op tot ca.
1,5$ (afb. 10).
4. Het koolzurG^kalkgöhalte^
Alle profielen van het jongste dek zijn geheel
kalkrijk. De bovengrond heeft een gehalte aan vrije kool
zure kalk van minimaal ca. 5%. Hot maximum ligt gemiddeld
bij ruim 15$$ met enkele hogere waarden. Er is enig verband
tussen hot gehalte afslibbero delen en het CaCOS-gehalte
(afb. II). Het is echter waarschijnlijk niet zo, dat het
verband nin of meer rechtlijnig i,o:., zoals de grafiek sug
gereert: de curve' heeft een optimum. Toename van het slibgehslte daarboven, heeft een vrij scherpe daling van hot
kalkgehalte ten gevolge, .^en mogelijke oorzaak moet niet
zozeer in het afzcttingsmechanisrie worden gezocht. Derge
lijk zeer zware polders zijn echter meest-:! als overrijp
schor bedijkt, dat wil zeggen, dat het schor reeds lang een
vegetatie heeft gedragen, waarbij riet is gaan domineren.
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- 44 Mogelijk is dot da verklaring voor het vrij lage kalkge
halte van de monsters 66 en 67 uit de bovengrond van de
zware, hoog opgeslibde Soelekerkepoldor.
Per profiel bezien, is de ontkalking van de
bovangrond duidelijk. Onder de bouwvoor neemt het kalkge
halte met de diepte toe, zolang het slibgehalte niet onder
10$ daalt. Bij slibarras ondergronden neemt het koolzure
kalkgehalte onmiddellijk af tot 5 a 7%.
Snig verband tussen het kalkgehalte van de
bovengrond en de tijo ven bedijking van de verschillende
polders is uit de puntenzwerm van afb. 11 niot op te maken.
Yan het oude Noord-Beveland van voor de ramp
van 1530/32 zijn slechts enkele monsters onderzocht. Het
gehalte aan vrije koolzure kalk bleek laag te zijn (0,7 2,'3%). Van het oude vlak kan'gezegd worden cat, het over
wegend kalkhoudend is, dat wil reggen een kalkgehalte heeft
waarbij met verdund zoutzuur nog juist enige opbruising
wordt verkregen, dit is gelegen tussen ca. 0,5 en 2%, plaat
selijk is het kalkrijk. In een klein gedeelte van da OudNoordbevelandpolder is kalkloze zware klei in het
oude vlak aangetroffen.
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