/0?7* O
£ Z ê
s 17.

Stichting voor Bodemkartering
Wageningen»

rr

SÎICNTtNG ¥OOR
•ODEWKAKTE&ÏNG

r/f

WACEhINGEM
KBÜOTHEIK

à $ f>

Directeurs Dr.Ir.F.W.G. Pijls.

is A

Rapport no. 562.

DE BODEMGESTELDHEID VAN ENIGE OP ZUID-BEVELAND IN DE
VOOBMALIGE ZWAKE EN KAMBB GELEGEN POLDEBS, ALSMEDE
VAN DE ZUID-KRAAIEBTPOLDEB »
("Diverse polders Zuid-Beveland").
//

doors Ir.P. van der Sluys
en
J. de Buck.

Goes,

I s (\j

april I96I.

r k { ' c o $ . . . 0 2 .

N.B. Dit rapport en de bijlagen of een gedeelte daarvan mogen zonder toe
stemming van de Stichting voor Bodemkartering niet vermenigvuldigd
of in andere publikaties overgenomen worden.

W

I N H O U D
Biz.
Lijst van bijlagen en afbeeldingen
Voorwoord
1. Inleiding
1.1 Ligging en grootte
1.2 Gebruikt kaartmateriaal
1.3 Uitvoeringo

3
4
5
5
5
5

2. Bedijkingsgesohiedenis
2.1 Inleiding
2.2 Deel A
2.3 Deel B
2.4 Deel C en D
2.5 Deel E.

7
7
8
8
9
10

3. Genese (bijlage 2)
3.1 Inleiding
3.2 Dekzand
3.3 Veen-op-grotore-diepte
3«4 Oude zeeklei
3.5 Oppervlakte-veen
3.6 Jonge zeeklei
3 o 6.1 Oudland
3.6.2 Nieuwland.

12
12
12
13
13
13
13
14
14

4» Legenda van de bodemkaart (bijlage l) en beschrijving van de onderscheiden bodemtypen
4.1 Inleiding
4.2 Indeling
4«3 Codering
4.4 Onderscheiden bodemtypen
4.4»1 Nieuwland
4.4-lol Sehorgronden
4»4»1-2 Plaatgronden
4.4.I.3 Onderbroken sehorgronden
4.4«1«4 Kreekbeddinggronden
4«4»2 Nieuwland op Oudland
4«4.2.1 Nieuwland op kreekruggen
4.4*2.2 Nieuwland op overgangsgrond en/of
poelklei
4.4»3 Toevoegingen
4.4.4 Algemene onderscheidingen en aanduidingen.

15

5« Zandkaart (bijlage 3)»

27

6. Kaartbeschrijving van de polders (bijlage 1 en afb. 4)«
6.1 Deel As Willem-Anna-(l) en Boonepolder(2)
6.2 Deel Bs Heer Jans-(3;> Heer Geerts-(4) 9 Koren-(5)>
's-Graven-(6) f 0osterzwake-(7)? Middelzwake(8)5 Vlieguit-(9)> Bonde-(lÖ), Kruiningen(ll), Hugo-(l2), Jan Vierloos-(l3) en Lange
Nieuwlandpolder(l4)«

28
28
28

15
15
ló
17
17
17
l8
21
23
24
24
24
25
25

- 2 Biz.
6.3 Deel Cs Louise-(l5) f Nieuwe Kamer-(l6), Oude Kamer(l7)> Nieuw Landeke-(l8), Pieters-(l9),
Zuidzak met Schouwerweel-(20), Prooie-(2l),
Noord- en Zuid DaniüL-(22), Plate-(23) ,
Noordzak-(24) <, St. Pieters—(25)> 's Heer
Arendskerke-(26), Ankevere-(27), Oude
Nieuwland-(28), Stelle-(29)> Noordland-(30)
en 0osterguitepolder(3l)•
6.4 Deel D: Hollestellepolder(32).
6.5 Deel Es Zuid-Kraaiertpolder(33)•

37
37

Relatie zanddiepte
7«1 Inleiding
7«2 Methodiek
7.3 Eesultaten.

opbrengst

38
38
38
38

80 Grondmonsteronderzoek
8.1 Schatting van lutumgehalte
8.2 Grondmonsteranalyses
8.3 Koolzure-kalkgehalte»

39
39
39
41

Geraadpleegde literatuur

42

Toelichting op de in het boorregister (bijlage 5) gebruikte
coderingen»
Bijlagen; 5
Afbeeldingen? 9°

32

- 3 LIJST VAN BIJLAGEN.
Bijlage Is Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal
Is 10.000 ( 4 bladen)
"
2 s Doorsneden I t/ra VII. Horizontale schaal ls10.000,
verticale schaal ls50 (l blad)
"
3s Zandkaart, schaal IslO.OOO (4 bladen)
"
4 2 Boorpuntenkaart, schaal Is 10.000 (2 bladen)
"
5s Boorregister (alleen in enkelvoud aan de opdracht
gever verstrekt!).
Blz.
LIJST VAN AFBEELDINGEN.
Afbeelding 1 Situatiekaart, schaal I25O.OOO
"
2 Indeling van het onderzochte gebied met
vermelding van oppervlakte en jaar van be
dijking van de polders
"
3 Zeeland in 1300, schaal ls200.000
"
4 Ligging van de polders, schaal ls50.000
"
5 Verband tussen de opbrengst van zomertarwe
en de dikte van het klei- of zaveldek in
het jaar 1957
"
6 Verband tussen profielopbouw en de opbrengst
van zomertarwe in het jaar 1957
"
7 Verband tussen gesehatte en bepaalde lutumgehalten
"
8 Analyseresultaten der grondmonsters
"
9 Kalkgehalte van de bovengrond in een aantal
polders »

5
5
7
28
38
38
39
39
41

- 4 -

VOOMOOBD
In verband met de voorgenomen verzwaring der zeedijken langs de
Westerschelde, wenste de Cultuurtechnische Dienst ingelicht te wor
den omtrent de bodemgesteldheid van een aantal polders op ZuidBeveland, ten westen en zuiden van de Breade Watering bewesten
Yerseke.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de, uit deze dijkverzwaring
voortvloeiende, aanpassings- en verbeteringswerken in deze polders.
Opdracht voor dit onderzoek is verleend aan de Stichting voor
Bodemkartering door de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht bij brief no. 26633, dd. 30 september 1959«
Het onderzoek is uitgevoerd door de Provinciale Afdeling Zeeland
van de Stichting voor Bodemkartering o.l.v. Ir.P. van der Sluys.
Het veldwerk vond plaats in 1959 en I960. Het is grotendeels verrioht door de hoofdkarteerder J. de Buck, daarbij in 1959 tijdelijk
geassisteerd door de hoofdkarteerder M.A. Bazen en in I960 door de
adspirant-opzichter van de Nederlaxlsche Heidemaatschappij J. de Weerd,
welke laatste bij de Stichting voor Bodemkartering een bodemkundige
opleiding ontving.
Het rapport is samengesteld door J. de Buck en Ir.P. van der Sluys.

DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING,

(Dr«.Ir.P.ff.G. Pijls).
DE KARTERINGSLEIDER VOOR
ZEELAND,

(Ir.P. v.d. Sluys).

Afb. 2* Indeling van het onderzochte gebied met vermelding van
oppervlakte en jaar van bedijking van de polders (ontleend
aan de beschrijving van de provincie Zeeland behorende bij
de Waterstaatskaart (1938) en "Uit scholen slikkenland"
(Op 't Hof e. a., 195l))»

Nr.

Naam van de polder

Oppervlakte in ha

Jaar van bedi,

Deel A
1
2

Willem-Anna
Boone

300
15

1756
(v.1679)

Deel B
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Heerjans
Heer-Geerts
Koren
's-Graven
Oosterzwake
Middelzwake
Vlieguit
Ronde
Kruiningen
Hugo
Jan Vierioos
Lange Nieuwland

8
41
20
260
85
193
38
10
175
5
5
13

Lov.iae
Nieuwe Kamer
Oude Kamer
Nieuw Landeke
Pieters
Zuidzak met Schouwerweel
Prooie
Noord- en Zuid Daniël
Plate
Noordzak
St. Pieters
's-Heer Arendskerke
Ankevere
Oude Nieuwland
Stelle
Noordland
Oosterguite

269
56
204
13
13
81
11
67
47
10
41
170
100
73
77
44
35

1597
(v.1363)
(v.1500)
1325
I51O
148O
1455 - 1472
(v.1400)
151O
1455 - 1472
1455 - 1472
1325

Deel C
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1554
1358
1300
14OO
14OO
14OO
14OO
v.1441
1395
1561
1561
1441
1370

Deel D
32

Hollestelle

91

1531

295

1700

Deel E
33

Zuid-Kraaiert

- 5 1. INLEIDING
1.1 Ligging en grootte (situatiekaart, af"b. l).
Het onderzochte gebied ligt op Zuid-Beveland en omvat een
langs de west- en zuidzijde van de Breede Watering bewesten lerseke
(B.W.B.l) gelegen strook gronden, alsmede de Hollestelle- en de
Zuid-Kraaiertpolder (zie afb. l). Daar het gekarteerde gedeelte niet
een aaneengesloten geheel vormt en ten dele langgerekt va,n vorm is,
is het opgesplitst in vijf stukken, namelijk de delen A t/m E.
Op afbeelding 2 staan de in het gebied voorkomende polders met hun
oppervlakte en jaar van bedijking aangegeven.
De cijfers vóór de polderbenaming op afb. 2 verwijzen naar de
situatiekaart (afb. 4, hfdst. 6), waarop van iedere polder de lig
ging en omgrenzing staan aangegeven. De in afb. 2 tussen haakjes ge
plaatste oppervlakten en bedijkingsjaartallen zijn ontleend aan Op
't Hof e.a. (1951) • De bedijkings jaartallen van de oudere polders
geven slechts bij benadering het jaar van bedijking aan en kunnen, zo
als in hoofdstuk 2 wordt aangegeven, niet altijd juist zijn. Bij de
polderbeschrijving zijn dezelfde bedijkingsjaartallen als in afb. 2
aangehouden. Van de Ankevere- en 's-Heer Arendskerkepolder is alleen
het gedeelte ten zuiden van de spoorlijn Goes - Middelburg gekarteerd^
het overige gedeelte is reeds opgenomen bij het bodemkundig onderzoek
van Wolphaertsdi jk en omgeving (Steur, e.a., 1957)« De in totaal ge
karteerde oppervlakte bedraagt 3.000 ha.
1;2 Gebruikt kaartmateriaal.
Als basis is zowel voor de veldopname als voor de definitieve
kaarten gebruik gemaakt van een door de Cultuurtechnische Dienst be
schikbaar gestelde kaart, schaal Is 10.000. De hoogteligging van het
maaiveld bij de doorsneden I t/m V (bijl. 2) is ontleend aan een
eveneens door de Cultuurtechnische Dienst ter beschikking gestelde
hoogtekaart, schaal ls5«000. Voor de doorsnede VI en VII is door
genoemde Diensteen afzonderlijke hoogtemeting verricht.
1.3 Uitvoering
Als gevolg van de vlakke topografie, waardoor weinig aankno
pingspunten met de bodemgesteldheid konden worden verkregen, is de
bodemgesteldheid opgenomen in een vast vierkantsverband van
100 x 100 m. Dit komt overeen met één boring per ha. Waar dit voor
een goede interpretatie van de bodemkundige gegevens gewenst was,
zijn tussenboringen verricht. Geboord is tot een diepte van 1.20 m
beneden maaiveld. Per boring is een genummerde profielbeschrijving
vervaardigd, die is opgenomen in een boorregister (bijl. 5)« Op deze
profielbeschrijving van het profiel zijn achtereenvolgens aangegeven?
de laagdiepte, de zwaarte van de bouwvoor in % lutum (deeltjes
< 2 mu), de zwaarte van de onderliggende lagen en het CaC03-gehalte
in klassen, de kleur, de roest, alsmede eventuele verdere bijzonder
heden»
Zowel het humusgehalte als de gelaagdheid van het profiel is
alleen dan vermeld, indien ze afwijkend zijn t.o.v. normale profie
len. Bij afzettingen met minder dan Qfo lutum is tevens de zandgrofheid (U-cijfer) genoteerd.
Voor het verkrijgen van een inzicht in de opbouw en het voor
komen van verschillende afzettingen zijn in raaien diepere boringen
(ca.. 1 boring per 15 ha) tot 4 . e. 6 m beneden maaiveld uitgevoerd.
De ligging van de hieruit samengestelde doorsneden is aangegeven
op de boorpuntenkaart (bijl. 4)«

- 6 Ter controle op de zwaarteschattingen is een aantal profielen
bemonsterd voor granulair onderzoek? dat werd uitgevoerd door het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
De monsterplaatsen staan eveneens op de boorpuntenkaart aangegeven.
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in dit rapport met
de navolgende bijlagens
Bijlage 1: Bodernkaart in gedetailleerd overzicht, schaal Is 10.000s
Blad
Blad
Blad
Blad

1
2
3
4

deel
deel
deel
deel

E + C (gedeeltelijk)
C(gedeeltelijk) + D
B(gedeeltelijk)
B(gedeeltelijk) + A,

Bijlage 2s Zeven profieldoorsneden (i t/m Vil) met horizontale
schaal IslÖ.ÖOO en verticale schaal ls^O.
Bijlage 3s Zandkaart, waarbij per boorpunt is aangegeven de zanddiepte en indien aangeboord de diepte van de onderkant
van de zandlaag, schaal ls10.000s
Blad
Blad
Blad
Blad

1
2
3
4

deel
deel
deel
deel

S + C (gedeeltelijk)
c (gedeeltelijk) + D
B(gedeeltelijk)
B(gedeeltelijk) + À.

Bijlage 4< : Boorpuntenkaart, schaal lslO.OOO, waarop behalve de bo
ringen tot 1.20 m ook de diepere boringen en de ligging
van de monsterplaatsen zijn aangegeven.
Bijlage 5 s Boorregister, waarin opgenomen alle genummerde profielbe
schrijvingen (alleen in één exemplaar aan de opdrachtge
ver verstrekt)»

N.B. In verband met de fotografische reproduktie der kaarten zijn
deze aan de maximale afmetingen 50 à. 60 cm jebonden. Derhalve
bestaan de bijlagen 1,3 en 4 uit vier bladen (afb. l) en
bijlage 2,die niet fotografisch gereproduceerd wordt, uit 1
blad.

- 7 2. BEDIJKINGSGESCHIEDENIS
2.1 Inleiding
Het landschappelijke beeld van het onderzochte gebied heeft
zich in de loop der eeuwen aanzienlijk gewijzigd. In de Middeleeuwen
bestond het uit verschillende door opwassen van elkaar gescheiden
stroomgeulen ').(afb. 3)° Van de tussen Weicheren en de West-Wate
ring (de tot het Oudland van Zuid-Beveland behorende Breede Watering
bewesten Yeraeke), gelegen geulen was de Looyve het belangrijkst
(Van Empel en Pieters, 1935)« Als voortzetting van de Lemmel scheid
de zij het eiland West-Borssele van de West-Watering en ging op haar
beurt over in de Zwake, die tussen de Baarlanden en de West—Watering
stroomde. Tussen het eiland Heinkenszand en de West-Wa.tering stroom
de de Kamer.
De Looyve en de Zwake vormden tot in de 15e eeuw de waterweg
voor de scheepvaart van Middelburg en Veere naar de Honte en
Antwerpen (Beekman, 1948). Vermoedelijk als gevolg van het in bete
kenis toenemen van de Honte of Vifesterschelde, die in het begin van
onze jaartelling nog slechts een geringe verbreiding had (Beekman,
1948» Edelman, 1953)? raakte dit geulensysteem in verval en werd
na
aanslibbing bedijking mogelijk.
Kenmerkend voor de meeste van deze eerste uit de 14e eeuw date
rende inpolderingen is hun gering© tot zeer geringe oppervlakte.
Opvallend is dit bij de bedijkingen tegen de Oudlandkernen, die vaak
niet meer dan enige tientallen ha of soms nog minder beslaan. Het is
beslist niet zo, dat deze poldertjes vroeger groter zijn geweest en
door dijkvallen e.d. in oppervlakte zijn afgenomen. Het gros is als
kleine eenheden bedijkt en staat qua oppervlakte in sterke tegenstel
ling tot de uit vroegere tijd daterende defensieve bedijkingen van de
Oudlandgebieden (Van der Sluys, Steur en Ovaa, in druk) en de latere
bedijkingen uit de 17e eeuw. Bij vergelijking met de uit de 17e eeuw
daterende polders blijkt ook de landinrichting te zijn geëvolueerd,
want in het begin drukt het bij de inpoldering bestaande krekenpa
troon in sterkere mate zijn stempel op vorm en grootte van de kavels,
ontsluiting on afwatering dan later het geval zal zijn.
Kuipers (i960) legt verband tussen bedijkingsactiviteit en de
transgressie- en regressiefasen. Tijdens een regressiefase met geen
of geringe zeespiegelstijging vond hij een verhoogde bedijkingsactivi
teit. Afgezien hiervan kunnen de vele, zij het ook kleine inpolde
ringen, in de 14e eeuw ook wijzen op een sterke bevolkingsdruk en
het reeds vroeg onderkennen van de absoluut en in vergelijking met
het Oudland ook relatief hoge landbouwkundige kwaliteiten van de
ingepolderde jonge gronden. Mogelijk kan navorsing van de geschie
denis opheldering geven over de vraag of de geringe oppervlakte van
de eerste inpolderingen niet ten dele samenhangt met een sterke
individualistische inslag van de eerste ontginners. Het lijkt ons
niet geoorloofd de beperkte grootte alleen met het technisch kunnen
van die dagen te verklaren.
Van de oudste inpolderingen is veelal het jaar van bedijking
niet of niet precies bekend. Op grond van de vorm van de polders,
de bodemgesteldheid en de figuratie van de kreekrelicten, was het
vaak mogelijk de volgorde van bedijking aan te geven. De getrokken
conclusies over bedijkingsjaartal komen echter niet altijd overeen
met hetgeen in de literatuur wordt vermeld. Een samenwerking tus
sen historici en bodemkundigen kan in verschillende gevallen tot
een meer exacte datering leiden en nog bestaande vraagpunten tot op
lossing brengen.
') Zo.Is in hfdst.3 zal worden beschreven, hangt dit geulensysteem ten
dele samen met de loop van de pre-Romeinse Schelde (Steur en Ovaa,
I960).

2.2 Deel A.
In deel A liggen twee vrij jonge inpolderingen, namelijk de van
1756 daterende Willem-Annapolder en de in 1825 herdijkte Boonepolder.
Deze polders bestaan uit lichte- en zware klei, die in de ondergrond
met een scherpe scheiding in lichte zavel overgaan. Dit doet de gedach
te opkomen, dat we hier met een opslibbing in twee stadia hebben te
maken. Een duidelijke oudere vegetatiehorizont is op de scheiding
evenwel niet waargenomen. Deze kan door erosie zijn verdwenen? de
zavelige ondergrond is namelijk op verschillende plaatsen aangesne
den. In het noordoostelijke gedeelte van de Willem-Annapolder leeft
de naam Simonshoek nog voort als herinnering aan de vroegere Simons
polder. In 1352 wordt aan Symon van Bruelis vergunning gegeven een
schor ten zuiden van Biegelinge in te dijkens de Simonspolder.
Bij de bedijking van de Willem-Annapolder wordt een gedeelte van de
inmiddels verloren gegane Simonspolder binnen de dijkiirg opgenomen.
Het bedijkings jaartal van de Boonepolder is niet bekend. Vol
gens Op 't Hof c.s. (1951) dateert deze polder van vóór 1679» ^e
Boonepolder is aanvankelijk groter geweest, maar door dijkvallen
en het prijsgeven van het zuidelijkBgedeelte (Van Empel en Pieters,
1935) is de oppervlakte kleiner geworden.
2.3 Deel B.
Alle inpolderingen van deel B zijn ontstaan door bedijking in de
Zwake. Langs de noordzijde wordt in 1317 (Van Empel en Pieters, 1935)
een begin gemaakt met de bedijking van de 's-Gravenpolder. In dat
jaar wordt ook reeds de Lange Nieuwlandpolder vermeld (Van Empel en
Pieters, 1935)° De tussen deze polders gelegen Bondepolder (jaar van
bedijking onbekend) moet wat jonger zijn, omdat de in de 's-Graven
polder gelegen gedeeltelijk verlande kreek zich niet voortzet in de
Rondepclder, maar daar geheel is dichtgeslibd met lichte klei.
Ook langs de zuidelijke oever van de Zwake hebben in het mid
den van de 14e eeuw reeds verschillende bedijkingen plaatsgevonden,
o.m. van de buiten het onderzochte gebied gelegen Noordpolder
(13e eeuw), Siguitpolder (1365), de reeds in 1351 vermelde Quistkost-,
Molen- en Oudelandpolder.
In 1445 geeft Philips van Bourgondië toestemming de reeds ver
smalde Zwake af te sluiten en wordt van 's-Gravenpolder naar de
nieuwe Hoondertpolder een dam gelegd (Beekman, 1948). Inmiddels gaat
in het westen, waar de Zwake nog aanzienlijk breder is, langs de
zuidzijde de bedijking door? de Nieuwe Vreelandpolder (l455)> de
Baarlandstellepolder (l5e eeuw) en tussen 1455 en 1472 de Kaneel-,
de Jan Vierioos-, de Hugo- en de Vlieguitpolder. Met het leggen van
een tweede dam door de Zwake, tussen de Ronde- en de Vlieguitpolder,
ontstaat in 1480 de Middelzwakepolder. Het verloop van de dammen en
het patroon van de restbedding wijst erop, dat de polder later van
beide zijden nog eens is ingebroken. Nadat nog in de 153 eeuw do
Nisse-Stellepolder is bedijkt (Van Empel en Pieters, 1935)» ontstaat
in 1510 door het leggen van een dam in het westelijk gedeelte van de
Zwake bij Noorddijk, de Kruiningenpolder« De langs deze dam gelegen
weelen getragen nog van de in het verleden hier vanuit het westen
plaatsgevonden hebbende doorbraken. Met de vermoedelijk uit hetzelfde
jaar (l510) daterende Oosterzwakepolder is de Zwake vrijwel geheel
ingepolderd. De tussen de Oosterzwakepolder em 's-Gravenpolder gele
gen schorren moeten toen reeds zijn bedijkt. Op ' t Hof (l95l) stelt
de bedijking van de Korenpolder vóór 1500, van de Heer-Geertspolder
vóór 1363 en van de Heerjanspolder op 1597» Op bodemkundige overwegin

- 9 gen moet de Heer-Geertspolder jonger zijn dan de Korenpolder. Waar
schijnlijk heeft de zee, evenals dit voor de polders van deel A is
verondersteld, hier tijdelijk de overhand gehad en is na opslibbing
tot herdijking overgegaan. Wanneer voor de Heer-Geertspolder als "badijkingsjaartal" vóór 1363 wordt aangegeven, moet dit op de eerste
bedijking slaanj bij de beide andere polders wordt dan echter het
tijdstip van bedijking bedoeld. Later, maar nog vóór 1679? worden de
Oosterzwakepolder en de Boonepolder bedijkt.
2.4 Deel C en D„
De ligging van de inpolderingen van deel C valt samen met de
voormalige Kamer, die het eiland Heinkenszand van de West-Watering
scheidde. Het eiland Heinkenszand bestond uit een grote zandplaat
(opwas), waarop in 1289 als kern de Ouwelandpolder is bedijkt. Tegen
deze kern wordt al spoedig hierna (inl300) de Oude Kamerpolder be
dijkt, gevolgidoor de Nieuwe Kamerpolder (1358) > de Oos terguitepolder
en in 1370 door de Noordlandpolder. Gezien de ligging en opbouw moet
de Oosterguitepolder na 1289 en vóór 1370 zijn ontstaan. Tegen de
Oude Kamerpolder volgt nog vóór 1400 de bedijking van de Platepolder.
De Kamer wordt verder versmald door inpoldering van enige kleine
poldertjes langs de westzijde van de West-Watering, namelijk de
St. Pieterspolder (l395)> de Noord- en Zuid Danië'lpolder (vóór 1400)
en eveneens vóór 1400 de Prooiepolder. Hierna is men overgegaan tot
afdamming van de Kamer. De eerste dam moet gelegd zijn ten oosten
van Heinkenszand, waarbij de Platepolder met de Noord Daniëlpolder
werd verbonden. Dit mag men concluderen uit de bodemgesteldheid van
de polders, die na volledige afsluiting van de Kamer zijn ontstaan.
Het sediment langs de noordelijke begrenzing van de Zuidzak met
Schouwerweelpolder is immers zwaarder dan tegen de zuidelijke dijk.
Hieruit volgt, dat de zuidelijke dijk van latere datum moet zijn.
Ook is de stroomgeul in het noorden verder opgeslibd. Indien 1400
het juiste bedijlcings jaartal is van de Zuidzak met Schouwerweelpolder
(Van Empel en Pieters, 1935)? moet de verbinding tussen het eiland
Heinkenszand en de West-Watering reeds in de tweede helft van de 14e
eeuw tot stand zijn gekomen. Het is dan tevens niet mogelijk, dat
de tegen de Zuidzak met Schouwerweel- en Nieuwe Kamer bedijkte Nieuw
Landeke- en Pieterspolder uit 1400 dateren ("Van Empel en Pieters,
1935). Zij moeten wat jonger zijn. De dubbele benaming van de Zuid
zak met Schouwerweelpolder schrijven we toe aan de ligging in twee
rechtsgebieden, die door de stroomgeul van de Kamer van elkaar waren
gescheiden. Het westelijke gedeelte, de Zuidzakpolder, ligt thans
in de gemeente Heinkenszandf de in het oosten gelegen Schouwerweel
polder behoort tot de gemeente 's-Heer Abtskerke.
De verklaring van de bedijkingsvolgorde van de Hollestelle- en
de St. Anthoniepolder geeft enige moeilijkheden. Uit de bodemkaart
van de Hollestellepolder valt met zekerheid af te leiden, dat deze
polder tegen de St. Anthoniepolder is bedijkt. Dit is in overeenstem
ming met de bedijkingsjaartallen, daar voor de bedijking van de Holle
stellepolder 1531 wordt aangenomen en de St. Anthoniepolder reeds in
een stuk van 1521 wordt genoemd (Van Empel en Pieters, 1935)* Bekijkt
men evenwel de topografische kaart, dan lijken deze gegevens in tegen
spraak met de vorm van de bedijkingen. Het tracé van de dijk tussen
deze twee polders kan vóór de bedijking ^an de Hollestellepolder
moeilijk dat van de zeewerende dijk van de St. Anthoniepolder zijn
geweest. Veeleer wordt de indruk gevestigd, dat de St.Anthoniepolder
tegen de Hollestellepolder is ingepolderd, of dat een gedeelte van
de St. Anthoniepolder verloren is gegaan. De eerste veronderstelling
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is onhoudbaar, omdat die in tegenspraak is met de bodemgesteldheid
van de Hollestellepolder (daar alleen de Hollestellepolder door ons
is gekarteerd, is vergelijking van de bodemgesteldheid van deze twee
polders niet mogelijk) . Voor de tweede en meest waarschijnlijke aanneming
moet in de Hollestellepclder een opslibbing in twee fasen hebben
plaatsgevonden. De plaatselijk aanwezige, scherpe overgang van het
lichte kleidek naar de zavelige ondergrond,, wijst in die richting.
Een oud bewoningsvlak is echter niet aangetroffen, hoewel dit plaat
selijk wel aanwezig kan zijn, omdat tijdens het onderzoek niet spe
ciaal hiernaar is gezochte
Als laatste polder is in dit gebied in 1554 de Louisepolder
bedijkt. De naam van deze polder lijkt afgeleid van de Looyve.
In het noordelijks gedeelte is inmiddels de bedijkingsactiviteit
ook doorgegaan. Tegen de uit 1370 daterende Noordlandpolder wordt
de Stellepolder bedijkt. Als de datering van de Oude Nieuwlandpolder
op 1441 ("Van Empel en Pieters, 1935) juist is, is de Stellepolder
tussen I37O en 1441 bedijkt. Vóór 1441 is door het leggen van een dam
in het noorden van de Kamer ook de Noordzakpolder op de zee gewonnen.
Dit kan echter alleen mogelijk geweest zijn, als ter plaatse van de .
f%e
' s-Heer Arendskerkepolder reeds één of meerdere bedijkingen hebben ge
legen en deze polder niet zoals staat aangegeven pas uit 1561 dateert.
In de ondergrond van de Ankevere-, ('o 's-Heer Arendskerke- en het
noordelijke deel van de Oude Nieuwlandpolder wordt kalkrijke zavel of
liuhte klei aangetroffen van een oudere afzetting. Deze afzetting
hangt samen met het in de Goesohepolder als Middelland gekarteerde
sediment en ligt op afzettingen van het Oudland. Dit Oudland zet zich
in de ondergrond naar het westen toe voort als een uitspringende punt,
doorlopend tot in de Nieuwe Kraaiertpolder (Pons en Ovaa, z.j.). Op de
aan Beekman (l9l6) ontleende afbeelding 3> Zeeland in 1300, staat
dit punt nog als onbedijkt aangegeven. Uit de profielopbouw valt ech
ter af te leiden, dat de kalkrijke afzetting bewoond is geweest. Date
ring is evenwel niet mogelijk gebleken. Het lijkt aannemelijk voor
deze polders een iets grotere ouderdom dan voor de uit 1441 stammen
de °ude Nieuwlandpolder aan te nemen. We krijgen in deze hoek dan
een afgerond bedijkingscomplex, waartegena-an - na de Noordzakpolder nog de Oude Nieuwlandpolder is bedijkt. Volgens Van Empel en Pieters
(1935) zou uit een charter van 1395 blijken, dat voor de noordwest
punt van de West-Watering reeds de Ankeverepolder, de Zelnisse en de
Koesaert lagen. Bij een stormvloed (1530?) is dit gedeelte verloren
gegaan en later opnieuw opgeslibd. Als eerste is in 1561 (?) de
's-Heer Arendskerkepolder op de zee herwonnen met vrijwel gelijktijdig
de Ankeverepolder » Het doorlopen van een kreekrelict en de gelijke
bodemgesteldheid aan weerszijden van de polderscheiding wijzen hier
op. De bedijking van de Oude Nieuwlandpolder moet enige jaren later
worden gesteld en pas hierha kan de Oude-Kraaiertpolder zijn bedijkt.
Evenwel nog niet direct, want buiten tegen de vroegere zeedijk van de
Oude Nio-""landpolder is eerst nog een laag lichte en zware klei afge
zet.
2.5 Deel E.
In snel tempo wordt aan de westzijde van Zuid-Beveland in de 17e
eeuw een grote oppervlakte op de zee herwonnen. Na de Nieuwe-Kraaiert
in 1612 volgt in 1616 de Borsselepolder en in 1642 de Nieuwe-WestKraaiertpolder. Hiertegenaan wordt in 1700 de Zuid-Kraaiert bedijkt, na
dat eerst vier jaar daarvoor de Noord-Kraaiert (1696) is ingepolderd.

Vervolgens worden nog de K^ingspolder in 1753> de Jacobpolder in
1856 en de Van Gitterspolder in l86l bedijkt, om ton slotte met de
inpoldering van de Quarlespolder in 1949 cLe meest westelijke ver
breiding van Zuid-Beveland te hebben bereikt.

3. GENESE (bijlage 2, doorsnedenI t/m Vil)
3.1 Inleiding.
Na het verschijnen van de rapporten over de bodemgesteldheid' van
de Borsselepolder e.o. (Ovaa, 1959) en Krabbendijke e.o. (Van der Sluys
En Bazen, i960) zijn geen gegevens over de oppervlakte-geologie van
Zeeland beschikbaar gekomen, die een herziening van de in deze rappor
ten neergelegde inzichten gewenst maakten. De bodemgesteldheid van het
nu onderzochte gebied past geheel in het opgestelde systeem, zodat de
opzet en indeling behoudons nkolt» aanvullingen, goheel konden worden
overgenomen uit voornoemde rapporten»
Voor de oppervlakte-geologie van Zeeland zijn alleen de afzet
tingen va.n het Holoceen en het laatste stadium van het Pleistoceen
van belang. Gedurende het Pleistoceen stond Nederland onder invloed
van de ijstijden. In het laatste gedeelte van dit tijdperk, het JongPleistoceen, werd het dekzand afgezet. De afzettingen vafa het Holo
ceen vertonen afwisselend het beeld van verlandingen en overstromin
gen.
Op de doorsneden van bijlage 2 zijn, gerekend van onderen naar
boven, de volgende afzettingen weergegeven»
(3.2) Dekzand
'3.3)
3»4;
3.5)
(3.6)

s eolische vormihg uit het Laat-glaciaal
(Jong-Pleistoceen)
Veen-op-grotere-dieptes gevormd in het begin van het Atlanticum.
Oude zeeklei
; mariene afzetting uit het Atlanticum.
Oppervlakte-veen
: tot ontwikkeling gekomen in het Subboreaal.
Jonge zeeklei
; afgezet vanaf het begin van het Subatlanticum tot de laatste bedijking. Deze
afzetting is te splitsen ins
(3«6.i) Oud- en middelland

s afzetting uit do VroegMiddeleeuwse en PostKarolingische transgres
sie periode.
(3«6.2) Eerste fase van het nieuwland; afzetting vermoedelijk
daterend uit de 12e eeuw.
(3.6.3) Tweede fase van het nieuwland? bestaande uit de opslibbingen na de overstro
mingen uit de l6e eeuw
tot de bedijking.

De onder 3«2 t/m 3«5 genoemde sedimenten en sedentaten zijn al
leen gevonden langs de rand van de Breede Watering bewesten Yerseke.
Elders zijn ze geërodeerd of ten dele nooit aanwezig geweest.
3.2 Dekzand.
Het dekzandlandschap vertoont een golvend karakter met afwisse
lend ruggen en dalen. In Zeeland komt het alleen in Zeeuws-Vlwanderen
langs de landsgrens aan de oppervlakte, als een uitloper van het Bel
gische zandlandschap. Van zuid naar noord duikt het dekzand geleide
lijk dieper weg en voor zover in latere tijd niet geërodeerd, is het
afgedekt door verschillende jongere formaties. Aan de zuidrand van
Zeeuws-Vlaanderen ligt het dekzand op ca. 1 m + N.A.P., in de Borsse
lepolder op Zuid-Beveland treffen we het aan op een diepte van 4 à
5 m - N.A.P. (Ovaa, 1959) • Nabij Wolphaertsdijk wordt het gevonden
op ca. 8 m - N.A.P. (Steur e.a., 1957a) en op Noord-Beveland op ca.
10 tot 13 m - N.A.P. (Steur e.a., 1956).
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9) het dekzand aangeboord en wel op een diepte van 5«5 m - N.A.P. Het
ligt dus iets dieper dan in de Borsselepolder. Daar het verder niet is
aangetroffen op plaatsen, waar de oudere holocene afzettingen nog aan
wezig zijn, hebben we hier te maken met een opduiking of pleistocene
erosierest. Het dekzand is kalkarm en in de bovenste 20 cm humeus.
3.3 Veen-op-grotere-diepte.
In dezelfde boring (raai III, boring 9) is op het dekzand een
sterk verweerd en verturfd veenlaag je gevonden van ca.. 10 cm dikte.
Dit veenlaagje is beschouwd als het veen-op-grotere-diepte. Jelgersma
en Pannekoek (i960) hebben op een aohttal plaatsen in Zeeland de basis
van het veen-op-grotere-diepte voor datering met de G14-niethode bemon
sterd en vervolgens de ouderdom van deze monsters uitgezet tegen de
hoogteligging. Uit de door hen verkregen curve volgt, dat de veengroei
in de Kruiningenpolder ter plaatse van boring 9 ca« 6000 jaar geleden
of in het begin van het Atlanticum is begonnen.
3«4- Oude zeeklei.
Door de voortdurende stijging van de zeespiegel is op de overgang
van het Boreaal naar het Atlanticum het veen-op-grotere-diepte over
stroomd (De Jong, 1956 in Geologische Geschiedenis van Nederland).
Aanvankelijk zullen langs de kust alleen de laagste gedeelten over
stroomd zijn geraakt. Waar de dekzandondergrond en het hierop ge
vormde veen-op-grotere-diepte een hogere ligging hadden, moet de
overstroming in het begin of nog later in het Atlanticum worden ge
steld (zie 3«3)» Aanvankelijk is overwegend kalkrijk, zavelig of
kleiig materiaal gesedimenteerd. In het laatste stadium is het milieu
rustiger geweest en is alleen kalkarne lichte en zware klei afgezet.
De klei is veelal slap (ongerijpt) en bevat op de overgang naar het
oppervlakte-veen veel restanten van rietwortels. De bovengrens van
de oude zeeklei ligt op 2 à 3 m - N.A.P.
3.5 Oppervlakte-veen.
De in de laatste fase van de oude zeekleivorming optredende
rietgroei (brak milieu) wijst reeds op een vermindering van de in
vloed van de zee. Na sluiting van de inmiddels langs de kust gevormde
schoorwal (oude duinen) kwam aan de mariene sedimentatie voorlopig
een einde en begon een hernieuwde veengroei. Het riet, dat zich
slechts in een voedselrijk (eutroof) milieu kan ontwikkelen, werd bij
toenemende verzoeting en vermindering van voedsolrijkdom, vervangen
door de zegge (mesotroof milieu). Deze moest op haar beurt plaats
maken voor nog minder eisen aan de voedselrijkdom stellende planten
gemeenschappen, zoals mosveen, wollegras en heide (oligotroof milieu).
De top van het veen ligt op 1.5 à 2 m - N.A.P.
3«6 Jonge zeeklei.
Omstreeks het begin van het Subatlanticum heeft de zee de langs
de kust gelegen schoorwal doorbroken en belangrijke gedeeltaivan
het veengebied overstroomd. Dit betekende het einde van de veengroei
en het begin van de als jonge zeeklei bekend, staande afzettingen. Deze
sedimentatie vond niet alleen plaats vanuit reeds in het veen aanwe
zige geulen, maar voor een belangrijk deel vanuit, door de aantasting
door de zee, in het veengebied uitgescheurde kreken. Onder invloed
van de diverse transgressies (Bennema, 1954 en Bennema en Van der Meer,
1952) zi jn herhaalde malen de verla.nde kreken opengereten of zijn
nieuwe kreken gevormd.
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Tijdens de eerste transgressiefase (pre-Bomeinse fase), die kort
voor het begin van onze jaartelling valt, is op het veen een kalkrijk,
zavelig sediment afgezet. Het aantreffen van deze afzetting bij het
bodemkundig onderzoek in Vfelcheren, Borsselepolder en een deel van
de Zak van Zuid-Bevel and, maakte het Steur en Ovaa (i960) mogelijk de
loop van de pre-Romeinse Schelde in midden Zeeland te reconstrueren.
Volgens deze reconstructie moeten de Looyve en de Zwake een gedeelte
van deze Scheideloop zijn geweest. De in raai III op het veen gevon
den humeuze, kalkrijke zavel kan worden beschouwd als een afzetting
op de flank van deze zeearm. Ook tijdens de vroeg-Middeleeuwse trans
gressie, toen het veenlandschap opnieuw werd aangesneden en poelklei
werd afgezet (type Bl) 011 later tijdens ds post Karolingische trans
gressie, habben de Looyve en de Zwake een rol gespeeld. De in de
Hoedekenskerkepolder gelegen kreekruggen wijzen op inschuring en
verlanding vanuit de Zwake (Van der Meer en Ovaa, 1953)«
De voortzetting van de langs de noordwestzijde van de Breede
Watering bewesten Yerseke hij 's-Heer Arendskerke gelegen krèekrug
wordt in de ondergrond van de St. Pie terspolder teruggevonden (raai
li). Na aanvankelijk met zandig materiaal te zijn opgevuld (type
B3), is in het laatste stadium in de restbedding zavelig materiaal
afgezet (type B2).
3.6.2 Ni£uwland
Het uit de pre-Bomeinse Schelde ontstane geulensysteem heeft
de oudere afzettingen opgeruimd en in plaats daarva.n kalkrijk zandig
tot kleiig materiaal afgezet. Deze kalkrijke afzettingen rekenen we
tot het Nieuwland. Door de zandige opbouw was het niet mogelijk met
de gutsboor veel dieper te gaan dan tot ca. 3*5 m - N.A.P. Op deze
diepte was de ondergrens van deze afzettingen echter nog niet be
reikt.
Meestal bestaat de basis uit slibarm zand (type A3), dat soms
tot boven N.A.P. kan zijn opgewassen (raai IV). Dergelijke zandige
kernen hebben als zandbanken tussen de stroomgeulen gelegen.
De zandige ondergrond gaat naar boven toe over in lichte of zware
zavel (type A2) en kan in het laatste stadium vóór de bedijking nog
zijn afgedekt door lichte of zware klei (type Al).
In de 's-Heer Arendskerke-, de Ankevere- en de Oude Nieuwlandpolder zijn twee fasen in de nieuwlandafzetting onderkend, veelal
van elkaar gescheiden door een vegetatiehorizont. Een juiste date
ring van de oudste fase was niet mogelijk..
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ONDERSCHEIDEN BODEMTYPEN.
4.I Inleiding.
Het onderzochte gebied behoort landschappelijk tot het Nieuwland en het Nieuwland op Oudland. De nieuwlandgronden zijn in prin
cipe vanaf het maaiveld kalkri,jk en vertonen overwegend een aflopend
profiel, d.w.z. een profiel, dat met toenemende diepte geleidelijk
lichter wordt. Veelal is de bouwvoor ook iets lichter dan de tweede
steek.
Kenmerkend voor een groot gedeelte van de nieuwlandgronden in
dit gebied, vooral van de oudere bedijkingen, is de hemogenisatie
van het bovenste gedeelte van de profielen. Meestal vinden we bij
nieuwlandgronden, voor zover althans in gebruik als bouwland, direct
onder de bouwvoor de grijze met roest gevlamde of gevlekte C-horizont.
In mindere mate is dit het geval bij profielen op percelen, die al
langdurig als grasland in gebruik zijn. De overgang van de zodelaag
naar de C-horizont is geleidelijk. Onder invloed van de in de grond
aanwezige fauna treedt vermenging op, waardoor de roestvlekken minder
contrasteren met de grijze hoofdkleur van de grond? bij verdergaande
vermenging of homogenisatie Ontstaat ten slotte een egale grijsbruine
kleur. Deze homogenisatie treffen we nu in dit gebied ook aan bij pro
fielen op bouwlandpercelen. Tot een diepte van 40 à 60 cm kan het pro
fiel volledig gehomogeniseerd zijn. Naar beneden toe neemt de homoge
nisatie af en verschijnen diffuse roest- en reductievlekjes, die bij
grotere diepte in contrast en aantal toenemen. Een bevredigende ver
klaringvoor de oorzaken van
deze bodemvorming is tot nu toe nog niet
gevonden. Zeker is wel, dat deze homogenisatie op een goede interne
drainage en ontwatering wijst.
Bij nieuwlandgronden, die reeds eeuwenlang als grasland in ge
bruik zijn en tot de vroegste bedijkingen behoren, kan door ontkalking
de bovengrond kalkarm geworden zijn. De Nieuwland-op-Oudlandgronden
blijven kalkrijk tot de overgang naar het Oudland» Het Oudland kan zowel
kalkrijk als kalkarm zijn.
Vaak neemt even boven de overgang de z?ra,arte iets toe.
4»2 Indeling.
volgts

De hoofdindeling van de nieuwlandgronden in bodemreeksen is als

Sahorgronden, tot meer dan 80 cm diepte lutumhoudonde profielen.
Plaa_tgronden, lutumhoudende profielen binnen 80 cm overgaand in zand.
Onderbroken schorgronden, schorgronden met een zandige tussenlaag.
Kreekb_edding£r£nden, zandige of lutumhoudende profielen in ten dele
verlande kreken.
De eerste drie reeksen zijn naar de diepte waarop zand voor
komt en de grofheid van dit zand, onderverdeeld in subreeksen. Bij de
kreekbeddinggronden is alleen de zanddiepte als indelingscriterium
gehanteerd.
De verdere onderverdeling van subreeksen in bodemtypen is ge
baseerd op de zwaarte van de bovengrond. Hierin zijn vijf klassen
onderscheiden, namelijk zware klei, lichte klei, zware zavel, lichte
zavel en zeer lichte zavel.
Ite indeling in reeksen van de Nieuwlandgronden op Oudland
berust op de aard van de Oudlandgronden. Onderscheiden zijn nieuwland
gronden en nieuwlandgronden op overgangsgrond en/of poelklei. Vervol-
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gen voorkomen en ten slotte naar de zwaarte van de bovengrond.
Alle bodemtypen hebben binnen zekere grenzen een gelijk bodem
profiel, zodat de landbouwkundige waarde, voor zover het de meer blij
vende eigenschappen van de grond betreft, binnen het bodemtype glo
baal genomen gelijk is.
4.3 Codering.
De opzet en indeling van de legenda zijn gelijk gehouden aan
die van de kartering Krabbendijke e.o. (Van der Sluys, Bazen, i960).
Voor de indeling in subreeksen zijn de grenzen gelegd bij resp.
40, 60 en 80 cm diepte. Voor alle gronden geeft het eerste teken van
het symbool, bestaande uit één van de hoofdletters A,B,C,D, of E,
de zwaarte van de bouwvoor aan.
A
B
C
D
E

=
=
=
=
=

zware klei
lichte klei
zware zavel
lichte zavel
zeer lichte zavel

-

meer dan 35i° lu tum
25 - 35 i° lu tum
l8 - 25io lu tum
12 - l8fo lutum
8 - l2fo lutum.

Homogene of aflopende lu~umhoudende profielen, zoals schorgronden, die niet binnen 120 cm in zand overgaan, worden alleen met
een hoofdletter aangegeven. De diepte, waarop bij nieuwlandgronden
zand voorkomt, wordt in de codering tot uitdrukking gebracht door een
cijfer. Het zand zelf wordt naar de aard van het zand met een m (voor
middelgrof zand, ïï
= 85 - 120) of g (voor grof zand, IJ = 65 - 90)
aangeduid.
1
2
3
4

zand
zand
zand
zand

beginnend
beginnend
beginnend
beginnend

ondieper dan
tussen 40 en
tussen 60 en
tussen 80 en

40 o® beneden maaiveld
60 cm beneden maaiveld
80 cm beneden maaiveld
120 cm beneden maaiveld.

Deze codering is alleen hanteerbaar voor de schor- en plaatgronden.
Type C3m is dus een plaatgrond met een bouwvoorzwaarte vallend
in de klasse l8 - 25fo lutum en met een middelgrofzandige ondergrond
beginnend tussen 60 en 80 cm.
Bij de onderbroken schorgronden variëren de dikte van en de diepte,
waarop de zandige tussenlaag voorkomt, vrij sterk op korte afstand.
Het is op een bodemkaart, schaal IslO.OOO, dan ook niet goed mogelijk
zowel de diepte als de dikte van deze zandige laag apart aan te geven.
Op grond van de landbouwkundige kwaliteiten zijn de onderbroken schorgronden nu door bepaalde combinaties van dikte en diepte, waarop de
zandige tussenlaag voorkomt, verder ingedeeld. Het type met in de
codering het laagste cijfer heeft evenals bij de plaatgronden de ge
ringste landbouwkundige waardering.
6. zandige tussenlaag dikker dan 30 cm en beginnend binnen
60 cm diepte.
7« zandige tussenlaag dunner dan 30 cm en beginnend binnen
60 cm of een zandige tussenlaag dikker dan 30 cm, maar dan
beginnend tussen 60 en 80 cm beneden maaiveld.
Type D6g is dus een onderbroken schorgrond met een bouwvoorzwaarte val
lend in de klasse 12 - l & f o lutum en een grofzandige tussenlaag dikker
dan 30 cm, beginnend ondieper dan 60 cm beneden maaiveld

Bij de kreekbeddinggronden is alleen de 60 cm dieptegrens voor
een indeling in subreeksen gehanteerd. Om misverstanden met schor
en plaatgronden te voorkomen staat direct achter de letter, die de
zwaarte van de bovengrond aangeeft, de toevoeging k in het symbool.
Eerst hierachter volgt het cijfer, dat de zanddiepte aangeeft, waar
bij het cijfer 1 voor zand ondieper dan 60 cm en het cijfer 2 voor
zand tussen 60 en 120 cm diepte is gebruikt. Een nadere aanduiding
voor de grofheid van het zand is niet gegeven.
Bij de Nieuwlandgronden op Oudland wordt ook alleen een twee
deling gegeven naar de diepte van de Oudlandondergrond. Het behoren
tot twee verschillende afzettingen wordt in de code door de breukvorm benadrukt. Het cijfer en de teller geven aan of het Oudland bin
nen 60 cm (l) of tussen 60 en 120 cm (2) begint. De letter van de
noemer duidt op kreekrug (s) of overga,ngsgrond en/of poelklei (P).
4.4 Onderscheiden bodemtypen.
4«4*1 Ni£uwland
4.4.I.I Schorgronden
Schorgronden hebben een aflopend profiel, dat niet binnen 80 cm
overgaat in zand ( < 8 / 0 < 2 mu) . Het gehele profiel is kalkrijk.
Er zijn twee subreeksen onderscheidens
1. Schorgronden, waarbij binnen boordiepte (l20 cm) geen zand wordt
aangetroffen. Soms komen za.ndlensjes voor van geringe dikte (enke
le cm's).
2. Schorgronden, waarbij tussen 80 en 120 cm zand wordt aangeboord. Er
is onderscheid gemaakt naar de grofheid van het zand.
Beide subreeksen zijn onderverdeeld in bodemtypen naar de
van de bovengrond (A t/m E).
De bouwvoor is soms enkele procenten lichter dan de
in dit geval is de zwaarte van de bovengrond in de tweede
schat, V/aar het verschil groter is dan 5lutum, is voor
de letter 1 geplaatst.
De volgende bodemtypen zijn onderscheidens
A. Schorgronden met een slibhoudend profiel
grond van zware klei.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van
over in lichte klei, zware zavel en soms
Meestal zijn de kleidekken dikker dan 60

zwaarte
tweede steek?
steek ge
het symbool

tot minstens 120 cm? boven
> 35^ en gaat naar beneden
lichte zavel.
cm.

idem, met bovengrond van lichte klei.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van 25 tot 35/'° e *i gaat naar
beneden over in zware en soms in lichte zavel.Het profiel blijft binnen
boordiepte lutumrijk (>8$ <2 mu), vaak is het kleidek dunner dan 60^cm.
Voor analyse zie par» o.2.
Idem, met bovengrond van zware zavel.
lïet lutumgehalte van do bovengrond bedraagt 18-257'. Naar beneden wordt
hot profiel meestal geleidelijk lichter» Voor an, lyse zie par. 8,2.
D. Idem, bovengrond van lichte zavel.
Dit type heeft een lutumgehal ce van 12 - l&fo in de bovengrond en
wordt naar beneden meestal iets lichter. Voor analyse zie par.
8. 2 .
E. Idem, bovengrond van zeer lichte zavel.
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt 8 - 12^. Naar beneden
blijft het profiel homogeen. Voor analyse zie par. 8.2.

- IS De schorgronden met zand, beginnend "tussen 80 en 120 cm hebben
tot 80 cm dezelfde profielopbouw als de hierboven besproken schorgronden. Meestal lopen zij iets sneller af.
Naar de grofheid van het zand zijn twee groepen onderscheiden,
met de lokale benaming van grof en middelgrof zand.
1. Grof zand met een U-cijfer van 65 - 90 en een lutumgehalte van < 4$»
2. Middelgrof zand met een U-cijfer van 85 - 120 en een lutumgehalte
van 3 - &fo.
Vaak komen in het zand slibbandjes van enkele centimeters dikte
voor.

De onderverdeling n?ar zwaarte van de "bovengrond is gelijk aan
die in de voorgaande subreeks.
In deze groep zijn de volgende bodemtypen onderscheidens
M m ° Schorgrond met middelgrof zand, beginnend tussen 80 en 120 cm;
bovengrond van zware klei«.
Het profiel bevat in de bovengrond > 35$ lu tum en gaat tussen
80 en 120 cm over in middelgrof zand.
B4m§ Idem, met bovengrond van lichte klei.
Het profiel bevat in de bovengrond 25 - 35$ lutum. Profielopbouw
als A4m.
C4ms Idem, mat bovengrond van zware zavel.
Het profiel bevat in de bovengrond l8 - 25$ lu tum. Prof ielopbouw
als A4m«
D4ms Idem, met bovengrond van lichte zavel.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van 12 - l8fo. Prof ielopbouw
als A4m.
E4ms Idem, met een bovengrond van zeer lichte zavel.
Dit type heeft in de bovengrond een lutumgehalte van 8 - 12$.
Profielopbouw als A4m.
Schorgrond met grof zand, beginnend tussen 80 en 120 cmg boven
grond van lichte klei.
Het profiel heeft in de bovéngrond een lutumgehalte van 25 - 35$
en gaat tussen 80 en 120 cm over in grof zand.
C4g" Idem, met een bovengrond van zware zavel.
Het profiel bevat in de bovengrond l8 - 25$ lutum. Profielopbouw
als B4g.
D4gs Idem, met een bovengrond van lichte zavel.
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt 12 bouw als B4g.

l8fo.

Profielop-

E4gs Idem, met bovengrond van zeer lichte zavel.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van 8 — 12$. Profielopbouw
als B4g.
4»4*1*2 Plaatgronden
Het kenmerk van de plaatgronden is, dat de zandondergrond ondieper
dan 80 cm begint. De grofheid en de diepte binnen 80 cm kunnen variëren.
Naar de grofheid van het zand worden twee subreeksen onderscheiden,
namelijk met grof en middelgrof zand.
Ieder van deze twee groepen is nog nader onderverdeeld naar de
diepte, waarop het zand begint.
4g«NZand beginnend ondieper dan 40 cm en binnen 80 cm grof wordend.
2g. Zand beginnend tussen 40 en 60 cm diepte, dat binnen 80 cm grof
wordt.
3g. Zand beginnend tussen 60 en 80 cm diepte, dat binnen 80 cm grof
wordt,
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2m. Middelgrof zand beginnend tussen 40 en 60 cm diepte.
3m. Middelgrof zand beginnend tussen 60 en 80 cm diepte.
De indeling in bodemtypen berust op de zwaarte van de bovengrond.
In het algemeen vertonen deze kalkrijke profielen met toenemende diep
te een min of meer geleidelijke af-^miig van het lutumgehalte en soms
een toename van de grofheid van het zand. Dus zavel of klei via zeer
lichte zavel overgaand in middelgrof zand en hierna soms in grof zand.
Indien het grove zand ondieper dan 80 cm in het profiel begint, is dit
getypeerd met gj komt boven 80 cm alleen middelgrof zand voor, dan is
dit getypeerd als m.
Indien sterk gelaagde profielen voorkomen, dus afwisselend süb
en zandlaagjes met een gemiddeld lutumgehalte van 3 a &fo f zijn deze
als middelgrofzandig t-schouwd. Sliblaagje van weinig belang zijn ver
waarloosd. De volgende typen zijn onderscheidens
Grofzandige plaatgronden^
Big; Plaatgrond met zand beginnend ondieper dan 40 cm en binnen 80 cm
grof wordend, bovengrond van lichte klei.
De bovengrond bevat 25 - 35% lutum. Het profiel loopt snel af en
gaat binnen 40 cm over in zand, dat meer of minder snel, doch
steeds ondieper dan 80 cm grofzandig wordt. Dieper dan 80 cm
blijft het zand meestal grof, soms ?/ordt het weer middelgrof.
Clgs Idem, doch met bovengrond van zware zavel.
Profielopbouw als x „x Big. De- ^ovc-ngrond heeft ochter een lutum
gehalte van l8 - 25i°'
Dlg s Idem, doch met bovengrond van lichte zavelProf iêiopbeuw als van Big. De bovengrond heeft echter een lutum
gehalte van 12 - ±8fo.
Elgs Idem, doch met bovengrond van lichte zavel.
Profielopbouw als van Big. De bovengrond heeft echter een lutum
gehalte van 8 - 1 2 f.
B2g% Plaatgrond met zand beginnend tussen 40 en 60 cm diepte, binnen
w. cm grofzandig, bovengrond van lichte klei.
De bovengrond bevat 25 - 35% lu turn. Het profiel loopt snel af en
gaat tussen 40 en 60 cm diepte over in zand, dat meer of minder
snel, doch steeds ondieper dan 80 cm grofzandig wordt. Dieper dan
80 cm blijft
het zand meestal grof, soms wordt het weer middel
grof.
C2gs Idem, doch met bovengrond van zware zavel.
Profielopbouw als van B2g. De bovengrond heeft echter een lutum
gehalte van 18 - 25%
D2gs Idem, doch met bovengrond van lichte zavel.
Profielopbouw als van B2g. De bovengrond heeft een lutumgehalte
van 12 - 18fo.
E2gs Idem, doch met bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbouw als van B2g. De bovengrond heeft echter een lutum
g e h a l t e v a n 8 - 1 2 fo,
B3gs Plaatgrond met zand beginnend tussen 60 en 80 cm diepte, binnen
w cm grofzandig, bovengrond van lichte klei.
Het profiel bevat in de bovengrond 25 - 35% lutum en gaat tussen
60 en 80 cm over in zand. Het wordt meer of minder ondiep, dooh
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steeds binnen 80 cm grofzandig. De overgang van het middelgrove
naar het grove zand kan dus op wisselende diepte tussen 60 en
80 cm voorkomen. Dieper dan 80 cm "blijft het profiel meestal
grofzandig, een enkele maal wordt het zand wederom middelgrof.
C3gs Idem, doch met bovengrond van zware zavel.
Profielopbouw als B3g. De bovengrond heeft echter een lutumgehalte van l8 - 25
D3gs Idem, doch met bovengrond van lichte zavel.
Profielopbouw als B3g. De bovengrond Leeft een lutumgehalte van
12 - lQfo. Voor analyse zie par. 8.2.
E3gs Idem, doch met bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbou?\r als B3g. Het lutumgehalte van de bovengrond is

8 - 12$.

Middelgrofzandige plaatgronden.
Olms Plaatgrond met middelgrof zand beginnend ondieper dan 40 era»
bovengrond van zware zavel.
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt l8 - 25$» Het pro
fiel loopt snel af en gaat boven 40 cm over in middelgrof zand.
Dieper dan 80 cm komt merendeels grof zand voor.
Dims Idem, doch met bovengrond van lichte zavel.
Profielopbouw als Glm. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 12 - 18$.
Elms Idem, doch met bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbouw als Clm. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 8 - I2yó.
B2mi

Plaatgrond met middelgrof zand beginnend tussen 40 efl 60 cm,
bovengrond van lichte klei.
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt 25 - 35$« Het pro
fiel gaat tussen 40 en 60 cm over in middelgrof zand en blijft
zo tot minstens 80 cm. Hieronder wordt in vele gevallen grof
zand aangetroffen.

C2ms Idem, doch met bovengrond van zware zavel.
Profielopbouw als B2m. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 18 - 25fo.
D2ms Idem, doch met bovengrond van lichte zavel.
Profielopbouw als B2m» De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 12 - 18f>.
E2ms Idem, doch met bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbouw als B2m. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 8 - 12$.
A3ms Plaatgrond met middelgrof zand beginnend tussen 60 en 80 om,
bovengrond van zware klei.
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt > 35$« Het profiel
loopt snel af en gaat tussen 60 en 80 cm over in middelgrof
zand. Dieper dan 80 cm komt merendeels grof zand voor.
B3ms Idem, doch met bovengrond van lichte klei.
Profielopbouw als A3m. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 25 - 35$. Voor analyse zie par. 8.2.
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C3ms Idem, doch met bovengrond, van zware zavel.
Profielopbouw als A3m. De bovengrond heeft echter een lutumgehalte van l8 - 25 a /o.
D3ms Idem, doch met bovengrond van lichte zavel.
Profielopbouw als A3m. De bovengrond heeft echter een lutumgehalte van 12 - l8 f o . Voor analyse zie par. 8.2.
E3mj Idem, doch met bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbouw als A3m. De bovengrond heeft echter een lutumgehalte van 8 - 12)'o.
4*4«1»3 Onderbroken schorgronden.
Tot deze reeks behoren alle gronden, die in het profiel ondieper
dan 80 cm een zandlaag hebben en daaronder weer duidelijk lutumrijker
worden.
De zwaarte-indeling van de bovengrond is gelijk aan die van de
overige nieuwlandgronden.
De storende zandlaag kan bestaan uit grof en/of middelgrof zand,
waarvoor dezelfde criteria zijn aangehouden als bij de plaatgronden.
Vaak is de laag opgebouwd uit afwisselende laagjes grof en middelgrof
zaaad. Wanneer een duidelijk grofzandige lens voorkomt, zijn zulke la
gen grofzandig genoemd. Bij de aangegeven dikte zijn dan ook de middelgrove laagjes meegerekend. Zandlensjes dunner dan 10 cm zïgn ver
waarloosd.
Er zijn twee groepen onderscheiden naar de grofheid van het zand|
iedere groep is weer onderverdeeld naar de diepte .en de dikte van de
zandlaag, waardoor drie subreeksen zijn onderscheiden, t.w.%
6g. Onderbroken schorgronden met een geheel of gedeeltelijk grofzan
dige tussenlaag, ondieper dan 60 cm beginnend en dikker dan 30
cm.
7g. Idem, met een geheel of gedeeltelijk grofzandige tussenlaag, on
dieper dan 60 cm beginnend en 10 - 30 cm dik of op 60 - 80 cm
beginnend en 10 - 50 cm dik.
6m. Idem, met een middelgrofzandige tussenlaag, ondieper dan 60 cm
beginnend en dikker dan 30 cm.
7m. Idem, met een middelgrofzandige tussenlaag, ondieper dan 60 cm
beginnend en 10 - 30 cm dik of op 60 - 80 cm beginnend en 10 50 cm dik.
De onderscheiding in typen is gemaakt naar het lutumgehalte van
de bovengrond en is aangegeven door de letters A t/m E te voegen voor
bovenstaande symbolen.
Grofzandige onderbroken schorgronden.
B6gs Onderbroken schorgrond met een (sterk storende) geheel of gedeel
telijk grofzandige tussenlaag, bovengrond van lichte klei.
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt 25 - 35De zand
laag, beginnend ondieper dan 60 cm en dikker dan 30 cm, bestaat
overwegend uit grof zand. De hieronder gelegen sliblaag kan boven
120 cm weer in zand overgaan.
C6gs Idem,met bovengrond van zware zavel.
Profielopbouw als Bóg. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van l8 - 25 fo. Voor analyse zie par. 8.2.
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Profielopbouw als B6g. De bovengrond heeft echter een lutumgehalte van 12 - iQfo.
Eógs Idem, met bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbouw als B6g. De bovengrond heeft achter een lutumgehalte van 8 - 12fo.
B7g» Onderbroken schorgrond met (matig storende) geheel of gedeelte
lijk grofzandige tussenlaag, bovengrond van lichte klei.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van 25 - 35$> e n gaat even
tueel via een middelgrofzandige laag over in een grofzandige
laag. Indien de zandlaag ondieper dan 60 cm voorkomt, is de dik
te 10 - 30 cm.
Komt deze laag dieper dan 60 cm voor, dan is de dikte soms iets
groter. De zandlaag bestaat voor een belangrijk deel uit grof
zand. De onder de zandlaag voorkomende sliblaag kan in sommige
ö evallen boven 120 cm weer overgaan in zand.
C7gs Idem, met een bovengrond van zware zavel.
Profielopbouw als B7g» De bovengrond heeft echter een lutumgehal
t e va,n 1 8 - 2 j f o .
Dig: Idem, met een bovengrond van lichte zavel.
Profielopbouw als B7g. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 12 - 18^.
E7gs Idem, met een bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbouw als B7g. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 8 - 12fo.
Middelgrofzandige onderbroken schorgronden.
®6ms Onderbroken schorgrond met een (matig storende) middelgrofzandige
tusserlaag, bovengrond van lichte klei.
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt 25 - 35^°» De zandlaag,
beginnend ondieper dan 60 cm en dikker dan 30 cm, bestaat over
wegend uit middelgrof zand. De hieronder gelegen sliblaag kan
boven 120 cm weer in zand overgaan.
C6ms Idem, met bovengrond van zware zavel.
Profielopbouw als Bóm. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 18 - 25%•
Dóms Idem, met bovengrond van lichte zavel.
Profielopbouw als Bóm. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 12 - 18$.
Eóms Idem, met bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbouw als Bóm. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 8 - 12 '.
B7ms Onderbroken schorgrond met een (zwak storende) middelgrofzandige
tussenlaag, bovengrond van lichte klei.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van 25 - 2>5% en gaat over
in een middelgrofzandige laag. Indien de zandlaag ondieper dan
60 cm voorkomt, is de dikte 10 à 30 cm. Komt deze laag dieper
dan 60 cm voor, dan is in sommige gevallen de dikte iets groter.
De onder de zandlaa^ voorkomende sliblaag kan ook hier in sommi
ge gevallen boven 120 cm weer in zand overgaan.
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Profielopbouw als kim. De bovengrond heeft echter een lutumgehalte van 18 - 2jfo.
D7ms Idem, met bovengrond van zware zavel.
Profielopbouw als A7m. De bovengrond heeft echter een lutumgehalte
van 12 - l&fo.
E7 m ? Idem, met bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbouw als A7m. De bovengrond heeft echter een lutumgehal
te van 8 - 12$.
4.4»1«4 Kreekbeddinggronden»
Bij deze laag tot zeer laag gelegen gronden wordt het produktievermogen voornamelijk bepaald door de ligging ten opzichte van het
grondwater. De mate van wateroverlast komt tot uiting in de oxydatiereductiegrens, waarvoor de overgang grijs naar donkerblauwgrijs is
aangehouden»
Indien in de profielen totale reductie voorkomt tussen 60 en 120
cm is dit aangegeven door de toevoeging r. Vooral bij zeer lage lig
ging, dus hoge reductie, is de zode humeus tot venig. De opbouw van
het bodemprofiel wisselt in deze gronden op korte afstand nogal sterk.
Bij de vrij globale opname zijn daarom slechts de voornaamste kenmer
ken van deze gronden als basis voor de indeling gebruikt.
Er is onderscheid gemaakt tussen de subreeksen .K, .K2 en .KI,
waarbij in de eerste subreeks (.K) geen zand binnen 120 cm voorkomt,
in de tweede subreeks (.K2) het zand tussen 60 en 120 cm begint, ter
wijl in het 3e geval (subreeks .Kl) het zand ondieper dan 60 cm in het
profiel wordt aangetroffen. Onderscheid naar de verschillen in grof
heid van het zand is niet gemaakt.
De volgende typen zijn naar de zwaarte van de bovengrond onder
scheiden;
AKs

Kreekbeddinggrond met bovengrond van zware klei, geen zand ondie
per dan 120 cm.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van > 35$« Het profiel is in
natuurlijke toestand gelaagd, diep slibhoudend en rijk aan over
blijfselen van een moeras-fauna (slakjes + fosfaat) en organische
stof. Bij gebruik als bouwland zijn de beddingen grotendeels geegaliseerdo

BK s

Idem, met eon bovengrond van lichte klei.
Het profiel is opgebouwd als AK. De bovengrond heeft echter een
lutumgehalte van 25 - 35/»«

CK ?

Idem, met een bovengrond va.n zware zavel.
Het profiel is opgebouwd als AK. D« bovengrond heeft echter een
lutumgehalte van l8 - 25$.

DKs

Idem, met bovengrond van lichte zavel.
Het profiel is opgebouwd als AK. Het lutumgehalte van de boven
grond bedraagt echter 12 - 18$.

EK s

Idem, met een bovengrond van zeer lichte zavel.
Het profiel is opgebouwd als AK. De bovengrond heeft echter een
lutumgehalte van 8 - 12$.
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ginnend. ondieper dan 60 cmHet profiel is meestal gelaagd. Vaak wordt het direct onder de
soms venige tot sterk humeuze bovengrond, met een lu.tumgeh.alte
van 18 - 2'j. .• reeds zandig.
DKls Kreekbeddinggrond met bovengrond van lichte zavel, zand beginnend
ondieper dan 60 cm.
Profielopbouw gelijk aan CK1. Het lutumgehalte van de bovengrond
bedraagt 12 - 18%.
EK1: Idem, met bovengrond van zeer lichte zavel.
Profielopbouw gelijk aan CK1. Het lutumgehalte van de bovengrond
is 8 - 12 / 0 .
CK2s Kreekbeddinggrond met bovengrond van zware zavel, zand beginnend
tussen 60 en 120 cm.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van l8 - 25^» Beneden 60 cm
wordt het profiel vaak zandig.
DK2s Idem, met bovengrond van lichte zavel.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van 12 wordt het profiel vaak zandig.
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4 *4 «2 Ni£ u wlj*rul op_0ud].and
Bij deze bodemreeks worden binnen 120 cm diepte tot het Oudland
behorende afzettingen aangetroffen. Het nieuwlanddek is geheel kalkrijk en homogeen of aflopend van zwaarte. Veelal blijft het slibhoudend, maar het kan boven het Oudland in middelgrof of grof zand over
gaan.
4*4»2.1 Nieuwland cp kreekruggen.
Van de kreekruggronden, waarop een nieuwlanddek is afgezet, is
de top veelal door erosie verdwenen. Een duidelijke overgang valt dan
niet te constateren. Het niet-geërodeerde gedeelte van de kreekrug
is kalkrijk en kan zowel zavelig als zandig zijn. De Nieuwlandgronden
op kreekrug zijn landbouwkundig van goede kwaliteit.
De volgende typen zijn onderscheidens
132 ;

S~

02
g-s

D2
g-s

Nieuwland met een bovengrond van lichte klei op kreekruggrond,
beginnend tussen oO en 120 cm diepte.
De bovengrond heeft een lutumgehalte van 25 - 35^»
Idem, met bovengrond van zware zavel.
Profielopbouw als B2f lutumgehalte bovengrond l8 - 25?£»
S
Idem, met bovengrond van lichte zavel.
Profielopbouw als B2? lutumgehalte bovengrond 12 - ldfe.
S

4.4*2.2 Nieuwland op overgangsgrond en/of poelklei.
In deze subreeks is geen onderscheid gemaakt tussen overgangs
grond (+ 20 - 305& lutum) en poelklei (+ 30 - 45i° lu tum), daar op kor
te afstand vrij grote verschillen in zwaarte en kalkgehalte kunnen op
treden. De poelklei is kalkarm, de overgangsgrond is vaak kalkhoudend
tot kalkrijk. Soms gaat de poelklei naar beneden toe over in kalkrijk

- 25 zavelig materiaal.
Bij een dikte van het nieuwlanddek van minder dan 60 cm zijn de
volgende bodemtypen onderscheidens
BI

s

Cl
p~ s

Nieuwland met een "bovengrond van lichte klei op overgangsgrond
en/of poelklei ondieper dan 60 cm.
Het lutumgehalte van de bovengrond is 25 - 35^» De ondergrond be
staat vrijwel steeds uit poelklei. Deze werkt storend op de water
beweging. Voor fruitteelt is dit type weinig geschikt.
Idem» met bovengr
Tan zware zavel.
Profielopbouw als M. De bovengrond heeft een slibgehalte van
P
18 - 2 % .

Bij de typen met overgangsgrond en/of poelklei dieper dan 60
worden de kenmerkende eigenschappen van de oudere afzetting (compact,
zwaar en soms kalkarm) van ondergeschikt belang. De cultuurwaarde voor
akkerbouw en in vele gevallen ook voor fruitteelt, kan dan ook gelijk
worden gesteld met die van schorgronden. De drainagebehoefte kan ech
ter iets groter worden geacht.
De volgende typen zijn .onderscheidens
B2 s
p~

c2

p~" s
D2
p—s

Nieuwland met een bovengrond van lichte klei op overgangsgrond
en/of poelklei tussen 60 en 120 omT
Zwaarte bovengrond is 25 - Vyfo lutum.
Idem, met bovengrond van zware zavel.
Zwaarte bovengrond is 18 - 25% lutum.
Idem, met bovengrond van lichte zavel.
Zwaarte bovengrond is 12 - ldfj lutum. Voor analyse zie par. 8.2.

4.4.3 Toevoegingen.
Behalve de criteria., die ten grondslag liggen aan de onderverde
ling in bodemreeksen en -typen, is er nog een aantal onderscheidingen,
waarvoor geen nieuwe eenheden gevormd zijn. Deze zogenaamde toevoegin
gen zijn met een onderbroken lijn afgegrensd, voor zover ze niet samen
vallen met getrokken bodemlijnen.
(a)

Nieuwland met oudere kalkrijke afzetting tussen 60 en 120

(b)

Nieuwland met k?.lkarme bovengrond.

(l)

Bovengrond lichter (5 - lCffo) dan normaal voor het betreffende
bodemtype. Gewoonlijk is dit een gevolg van vermenging van de
bouwveor met overslagzand.

(s)

Bovengrond matig zilt.

(r)

Blauwe reductiekleur tussen 60 en 120 cm. Vrij natte tot natte
gronden.

(u)

Uitgekleide en/of uitgezande gronden. Als gevolg van het afgra
ven van klei en soms zand, is de ligging laag en niet gelijk.

(c)

Geëgaliseerde gronden.

(o)

Aan de oppervlakte gelegen oude cultuurgronden.

4.4*4 Algeme ne_onde_rs che idingen £n_aandujldinge:n.
(w)

Water en moeras. Lage, diep afgekleide gronden, die grotendeels
dras zijn of onder water staan.

- 26 (d)

Geheel of gedeeltelijk geslechte dijken. De dijken kunnen geheel
tot het maaiveld afgegraven zijn. Ook zijn zij wel als een lage
rug in het veld terug te vinden en zijn dan veelal als "zaaidijk"
in gebruik.

Deze beide onderscheidingen zijn ook op de zandkaart (bijl. 3)
aangegeven.

- 27 5. DE ZANDKAART (bijlage 3).
De zancUkaart is van de bodemkaart afgeleid. Aangegeven is per
boorpunt de zanddiepte (in dm). Indien binnen 1.20 m het zand weer in
zavel overgaat, is tevens de diopte van de onderzijde van de zandlaag
vermeld. Waar twee, door een zavelige afzetting van elkaar gescheiden,
zandlagen voorkomen is dit op de volgende wijze aangegeven: 6-8 .
11
In een dergelijk profiel vindt men een zandlaag van 60 tot 80 cm
diepte, die via lutumrijk materiaal op 110 *5ja diepte weer in za,nd over
gaat.
Op de zandkaart is een indeling in klassen gegeven naar de diepte
waarop het zand voorkomt en naar, de grofheid van het zand. Naar grof
heid is het zand in twee klassen ingedeeld met de lokale benaming van
grof zand (g), U-cijfer 65 - 90 en middelgrof zand (m), U-cijfer
85 - 120. Met het grover worden van het zand neemt in het algemeen
het lutumgehalte af. Grof zand bevat overwegend minder dan 4$ lutum.
Bij middelgrof zand varieert het lutumgehalte van 3 - 8<fo.
Voor de indeling in zandklassen is dezelfde codering als voor de
legenda van de bodemkaart gebruikt (hfdst. 4)y met dien verstande, dat
de letter voor de bouwvoorzwaarte is weggelaten. Nieuwlandgronden, die
via een zandige tussenlaag in oudland overgaan, of waarvan de oudlandafzetting slibarm is, zijn opgevat als resp. onderbroken schorgronden
en plaatgronden»
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KAARTBESCHKIJVING VAN SE POLDERS (bijlage 1 en afbeelding 4)

6.1 Peel A.
1 Willem-Annapolder.
De polder, groot 300 ha, is in 1756 als aanwas tegen de polder
de Breede Watering bewesten Yerseke ingedijkt. Het zwak hellende maai
veld heeft grotendeels een hoogteligging van ca. 0.8 m + N.A.P.$ het
noordwesten ca.. 1.2 m + N.A.P.
Enkele percelen zijn uitgekleid en liggen ca. 1 m lager dan de
omgeving, of zijn water.
De Willem-Annapolder bestaat uitsluitend uit diep 1*tuinhoudende, vrij
zware schorgronden. Het lutumgehalte is tegen de binnendijk het hoogst
en bedraagt hier plaatselijk rond de 40$. Naar de buitendijk en de
kreken neemt de zwaarte iets af.
De dikte van het kleidek varieert van 0.50 m tot 1.00 m. In de onder
grond is vermoedelijk als gevolg van opslibbing in 2 fasen, de over
gang van klei naar zavel vrij scherp. De drainafstand in de polder
is ca. 12 meter. De gemiddelde wintergrondwaterstand is geschat op
ca. O.7O m beneden maaiveld. Het gemiddelde van de zomergrondwaterstanden varieert van 1.5 - 2 m - maaiveld.
Volgens boerenervaring zou voor de zware gronden met een dik kleidek
een wat hogere zomergrondwaterstand gewenst zijn.
De polder is voor 90?' in cultuur als bouwland, 5i° is boomgaard en de
rest is grasland "ïm de boerderijen.
2

Boonepolder.

Oostelijk tegen de Oosterzwakepolder is in 1825 de Boonepolder
opnieuw bedijkt. De eerste bedijking dateert van vóór 1679 (Op 't Hof,
195l)« Deze 14 ha grote
polder ligt 0.6 + tot 1.1 + N.A.P.
De Boonepolder bestaat uitsluitend uit schorgronden. Het hoogste
lutumgehalte, rond 30$ < 2 mu, wordt in het zuidwestelijk deel van de
polder gevonden. Hier is het uit lichte klei bestaande dek dikker dan
O.8O m. Naar het oosten en noorden toe wordt het kleidek dunner » De
overgang van klei naar zavel in het profiel is scherp. We zien hierin
twee opslikkingsfasen, namelijk de zavel in de ondergrond van vóór de
eerste bedijking, terwijl het kleidek is afgezet in een periode, waar
in de polder met de zee gemeen gelegen heeft. In het noorden zijn het
lichte zavelgronden met een homogene profielopbouw. Langs de noord- en
oostzijde van de polder ligt een groot ontwateringskanaal met in de
zuidoosthoek een su-.'jiesluis. In het noorden van de polder ligt een
perceel 0.50 m lager dan de omgeving. Waarschijnlijk is dit uitgekleid.
De polder is uitsluitend in gebruik als bouwland.
6.2 Deel B.
3

Heerjanspolder

In 1597 als. aanwas tegen de Heer-*Geertspolder bedijkt. Het poldertje is 8 ha groot.
De topografie is zwak hellend van noordoost naar zuidwest. Het
hoogste gedeelte ligt ca. 1.1 m + N.A.P., terwijl het laagste deel
op 0.4 m + N.A.P. tot N.A.P. gelegen is.
De polder bestaat uit schor- en onderbroken schorgronden. De ooste
lijk gelegen schorgronden hebben zand binnen 1.20 m - maaiveld. De
zeer licht zavelige (8 - 12$ lutum) en licht zavelige (12 - l 8 f o lutum) Bohorgronden zijn slempgevoelig. Hierdoor blijven zij in het

- 29 voorjaar langer nat en koud. De zeer licht zavelige gronden hebben te
vens de neiging tot stuiven. Bij de onderbroken schorgronden varieert
de dikte van de zandlaag op korte afstand. Voor de onderbroken schorgronden zou in de zomer een hogere grondwaterstand gunstig zijn.
Zij lijden vrij spoedig aan vochttekort. De polder is als bouwland in
gebruik.
4

Heer-Geertspolder.

Deze 41 lia groti
polder is vóór 1363 ingedijkt. Als aanwas ont
staan heeft de polder een vrij vlakke topografie met een hoogteligging
van O.9 m + N.A.P. Overwegend bestaat de polder uit schorgronden, al
dan niet met zand binnen 120 cm diepte. Het profiel
is gelaagdj
de ondergrond van lichte zavel wordt afgewisseld door dunne zandlaag
jes.
In het noorden bestaat de bovengrond uit lichte klei. Naar het zuiden
neemt de bouwvoorzwaarte geleidelijk af. In het zuiden vindt men lich
te zavelgronden. Het zand van de plaatgronden is middelgrof (ü-cijfer
90 - 120). Bij de ondiepe plaatgronden treedt enigermate droogteschade
op.
Het uitgekleide perceel met onregelmatig reliëf ligt + 1 m lager dan
de omgeving. Het bcdemgebruik is overwegend akkerbouw.
5

Korenpolder »

Deze 20 ha grote polder is ontstaan als aanwas en vóór 1500 inge
dijkt. De hoogteligging varieert van 0.5 tot 1 m + N.A.P. Het westelijke
gedeelte bestaat uit licht en zwaar zavelige schorgronden met zand
dieper dan 1.20 m. In het oosten komt op een geringere diepte middelgrof zand voor. De overgang van zavel naar zand is zeer geleidelijk.
Bij de plaatgronden met zand tussen 60 en 80 cm - maaiveld zijn geen
groeiverschillen bij de fruitbomen geconstateerd. In deze geheel gedrai
neerde polder zijn geen kavelsloten aanwezig. Het bodemgebruik is
boomgaard.
6

1

s-Gravenpolder.

De 's-Gravenpolder, groot 260 ha, is in 1325 ingedijkt. De hoogte
ligging is 0.5 à 1 m + N.A.P. De in het westen gelegen verlande kreek
bedding heeft een maaiveld-hoogte van 1 m - N.A.P. tot N.A.P. De bodem
gesteldheid van deze polder is zeer uniform- Over een grote oppervlak
te komen schorgronden voor met een licht zavelige bovengrond (l2 tot
l&fo lutum) 0 In het noordoosten bestaat de bouwvoor van de schorgronden
uit lichte klei en zware zavel. Naar de dijk toe vindt men een geleide
lijke overgang van lichte zavel, via zware zavel naar lichte klei.
Bij de schorgronden worden de profielen naar beneden vaak iets lichter
om tussen 0.80 en 1.20 m - ma.a,iveld weer enige procenten in lutumgehalte toe te nemen.
Op verschillende plaatsen is aan de noordzijde van de polder binnen 60
tot 120 cm diepte de kalkarme, zware ondergrond aangeboord van het daar
niet geheel weggeslagen Oudland. In het zuidwestelijk©deel bestaat de
ondergrond veelal uit zand. Het zand is matig grof en lutumhoudend
(ü-cijfer 100 - 120). De verdrogingsverschijnselen zijn bij de huidige
grondwaterstanden gering. Op de laagste plaatsen van de in het westen
gelegen zavelige kreekbedding heeft veenvorming plaatsgevonden. De
kreekbeddinggronden zijn in gebruik als grasland. Het grasbestand is
door de natte ligging van matige tot slechte kwaliteit. Naast grasland
exploitatie op de kreekbeddinggronden en uitgekleide percelen wordt

- 30 akkerbouw, fruitteelt, grove tuinbouw en bloembollenteelt uitgeoefend.
De licht zavelige sch.orgrond.en zijn voor de laatste teelten zeer ge
schikt.
7

Oosterzwakepolder.

De polder, groot 85 ha, is in 1510 bedijkt. Langs de ten dele verlande kreek - het 's-Gravenlandse Y/eel - ligt een strook lage gronden.
Grotendeels ligt het maaiveld op 0.8 à 1 ra + N.A.P. Een belangrijk ge
deelte van de polder wordt ingenomen door plaatgronden, veelal met
matig grof zand binnen 40 of 60 cm diepte. De ze plaatgronden zijn ontstaan
door oversEbbiqg van in het voormalige Z.-.ake aanwezige zandbanken» In het ooste
lijke deel treffen we de schorgronden aan. De bouwvoor bestaat overwegend
uit lichte en zware zavel. Duidelijk manifesteert zich de toename van
de bouwvoorzwaarte in zuidelijke richting. Langs het 's-Gravenlandse
Weel lichte en zeer lichte zavel , langs de Nieuwe Hoondertpolder zware
zavel en lichte klei. Sterk verdrogend zijn de zeer licht zavelige en
licht zavelige gronden met zand beginnend boven 60 cm - maaiveld.
De licht zavelige schorgronden zijn sterk opdrachtig en daardoor in
het voorjaar later te bewerken dan de plaat- en schorgronden met een bo
vengrond van zware zavel of lichte klei. De polder is overwegend als
bouwland in gebruik met m de boerderijen wat grasland. De lage
strook langs het 's-Gravenlandse Weel is ten dele onland, ten dele door
wateroverlast grasland van slechte kwaliteit.
8

Middelzwakepolder.

Deze in 1480 ingedijkte polder heeft een oppervlakte van 193 ha.
De hoogteligging is 0.8 + tot 1.3 m + N.A.P. Sen deel van het Zwaakse
"feel is water. De strook gronden hierlangs heeft een lagere ligging
dan de rest van de polder. Ten noorden van de stroomgeul bestaat de
bodem, afwisselend uit schor- on plaatgronden.; ten zuiden
hiervan uitsluitend uit schorgronden. Aan de noordzijde vindt men vele
variaties in grofheid van en diepte waarop het zand begint» Het grilli
ge beeld van de opbouw van de plaatgronden kwam duidelijk tijdens de
droge zomer van 1959 naar voren. Vrij sterke verdroging kwam voor bij
verschillende gewassen op bodemtypen met grof zand (ü = 80 à 90)
hoog in het profiel, terwijl de gewassen op profielen met matig grof
zand (ïï = 90 à 120) zand en een dieper gelegen zandondergrond dit beeld
in mindere mate vertoonden. Het meest droogtegevoelig bleken de plaat
gronden met een zware bovengrond en een scherpe overgang van klei naar
zand te zijn.
In het noorden hebben de zware schorgronden een kleilaag van + 40 cm
dikte. De schorgronden zijn weinig gelaagd en hebben een homogene of
aflopende profielopbouw.
Het bodemgebruik is hoofdzakelijk akkerbouw met enkele percelen boom
gaard. De kreekbeddinggronden worden als grasland benut.
9

VIieguitpolder.

Vóór 1472 is deze polder, groot 38 ha, ingedijkt. Het maaiveld is
vlak en hééft een hoogteligging van 0»7 tot 1.1 m + N.A.P. De grootste
oppervlakte wordt ingenomen door lichte en zwaar zavelige schorgron
den, ten dele met middelgrof zand beginnend tussen 80 en 120 cm diepte.
De plaatgronden liggen verspreid door de polder. De zanddiepte varieert
evenals de zandgrofheid. Grof en middelgrof zand kenen naast elkaar voor.
De overgang van zavel naar zand is geleidelijk. Het bodemgebruik is vrij
wel uitsluitend akkerbouw, waarbij de teelt van arbeidsintensieve gewas
sen domineert.

- 31 10 Bondepolder.
Als aanwas ontstaan tegen de Breede Watering bewesten Yerseke, is
dit poldertje reeds vóór 1400 bedijkt. De oppervlakte bedraagt 10 ha.
De hoogteligging is omstreeks N.A.P. Enkele uitgekleide percelen lig
gen lager. De Hondepolder bestaat voornamelijk uit schorgronden. Tegen
de Breede Watering bewesten Yerseke komt op een diepte van 30 tot 50
cm kalkarme poelklei in de ondergrond voor.
Het bodemgebruik is bouwland en boomgaard.
11 Kru ininge npo1de r »
De Kruiningenpolder, groot 175 ha, is in 1510 bedijkt. De topogra
fie is vrij vlak met een maaiveld-hoogte van 0.7 + tot 1.3 m + N.A.P.
In het westen, la,ngs de Lageweg, is de ligging wat lager, namelijk
0.2 - tot 0.2 m + N.A.P. De lager gelegeh strook in het noorden is
oorspronkelijk een stroomgeul geweest, die door de vergaande opslibbing het karakter van kreekbedding grotendeels heeft verloren. Op de
bodemkaart is dan ook alleen het laagste gedeelte als kreekbeddinggrond aangegeven.
Een groot gedeelte van de polders wordt ingenomen door schorgronden.
Deze behoren overwegend tot het licht zavelige type. De overige schor
gronden zijn zwaar zavelig met langs de oostgrens een gedeelte met een
bovengrond van lichte klei.
Aan de westzijde is de polder enige malen ingebroken, hetgeen behalve
aan de Weelen ook nog in de profielopbouw valt te constateren. De
hier gelegen zeer licht zavelige plaatgronden (8 - 12$ lutum) zijn op
gebouwd uit afwisselend middelgrof- en grof zandige lagen, plaatselijk
door zeer licht zavelige en licht zavelige lagen onderbroken. De mid
delgrof zandige (ü = 90 - 120) plaatgronden ten oosten van de provinci
ale weg zijn meer uniform van opbouw.
Afgezien van een enkel perceel boomgaard is akkerbouw de voornaamste
gebruiksvorm.
12 Hugopolder.
Evenals de Ylieguitpolder is de Hugopolder vóór 1472 bedijkt. De
oppervlakte is 5 ha,. De topografie is vrij vlak en heeft een maaiveldhoogte van ca. 1.1 m + N.A.P. Dit poldertje bestaat uitsluitend uit
licht en zwaar zavelige schorgronden, met plaatselijk in de onder
grond middelgrof zand (U = 90 - HO). Het bodemgebruik is bouwland.
13 Jan-Vierloospolder»
Dit
maaiveld
vengrond
teelt en

poldertje, bedijkt vóór 1472, groot 5 ha, hoogteligging
1.1 m + N.A.P., is geheel opgebouwd uit schorgronden. De bo
bestaat uit lichte en zware zavel. Het bodemgebruik is fruit
bouwland.

14 Lange Nieuwlandpolder.
Deze langgerekte smalle polder, groot 13 ha, is in 1325 bedijkt,
en heeft een hoogteligging van 0.5 + tot 0.8 m + N.A .P. Alleen schor
gronden worden aangetroffen. Deze hebben een bovengrond van zware za
vel of lichte klei. In het laatste geval is het dek steeds dikker dan
60 cm. Langs de noordoostzijde vindt men in de ondergrond op ca. 90 cm
diepte een kalkarme, zware kleiafzetting (poelklei). Het lutumgehalte
hiervan is + 40$. De zuidelijke dijk is geslecht en als zaaidijk in ge
bruik. Het bodemgebruik is bouwland.

- 32 6.3

Deel C.

15 Louisepolder.
De Louisepolder is in 1554 met een oppervlakte van 269 ha bedijkt.
De hoogteligging is 0.7 a, 1.2 m + N.A.P. Dwars door de polder loopt
de Groote Kreek? een relict van de Looyve. Het oostelijke deel met de
noord- en zuidzijde van de polder bestaat overwegend uit schorgronden.
Fraai is hier het zwaarteverloop van de bouwvoor te zien. Langs de uit
lopers van de kreek lichte zavel, die naarmate de afstand tot de
kreek groter wordt, via zware zavel in lichte klei overgaat. Meer naar
het westen vinden we, voornamelijk langs de zuidzijde van de kreek, af
wisselend plaat- en nnderbrokén schorgronden. De plaatgronden behoren
zowel tot de grofzandige als tot de middelgrofzandige subreeks. Hier
in worden, afhankelijk van de bouwvoorzwaarte en zanddiepte, weer
verschillende bodemtypen aangetroffen. In de subreeks met grofzandige
ondergrond is de overgang van het lutumrijke dek naar het grove zand
steeds scherp. Landbouwkundig is dit i.v.m. verdroging een ongunstige
eigenschap» Door de diepe grondwaterstanden tijdens het groeiseizoen
treden op de plaatgronden verdrogingsverschijnselen op. De bij de on
derbroken schorgronden onder de zandige tussenlaag gelegen lutumrijkere
afzetting bevat 8 à 15$ lutum. De "oornaamste gebruiksvorm is bouwland.
De lager gelegen kreekbeddinggronden worden als grasland geëxploiteerd.
Nieuwekamerpo1der.
De Nieuwekamerpolder ter grootte van 56 ha. is bedijkt in 1358.
De topografie is vrij vlak, met een lager gelegen vroegere kreekbed
ding. De hoogteligging varieert van 1.1 m + tot + 0.7 m + N.A.P. In de
westhoek van de polder komen wat middelgrofzandige plaatgronden voor
met licht zavelige bovengrond. Ook de oppervlakte met onderbroken
schorgronden is gering. Het grootste deel van de polder bestaat uit
schorgronden met soms middelgrof zand (ü-cijfer 90 - 120) binnen 120 cm.
De bouwvoor gaat van lichte zavel in het zuidwesten naar de noordoost
hoek toe geleidelijk over in lichte klei. Onder de bouwvoor neemt het
lutumgehalte van het profiel geleidelijk af tot + 10^ lutum. Het bodemgebruik is + 85 fo akkerbouw, + IC jfo grasland en + 5 i° fruitteelt.
17 Oude Kamerpclder.
De Oude Kamerpolder, groot 204 ha,is in _+3300 ingedi jkt. De topogra
fie is vrij vlak met enkele laag gelegen kreekbeddingen. De hoogtelig
ging verloopt van 1.3 m + N.A.P. in het noordoostelijke gedeelte tot
0.3 + N.A.P. in het zuidwestelijke deel van de polder. De polder be
staat voor een zeer belangrijk gedeelte uit schorgronden, hoofdzakelijk
met een licht zavelige bovengrond. Langs de noord-, oost- en westzijde
gaan de schorprofielen binnen 120 cm over in grof- of middelgrof zand.
Plaatselijk komen onderbroken schorgronden voor met een middelgrofzandi
ge tussenlaag. In het noordoostelijke gedeelte van de polder ligt een
complex grofzandige plaatgronden. De overgang van het licht zavelige dek
naar het grove zand is scherp. In deze plaatgronden zijn enkele percelen
uitgegraven voor zandwinning. De polder is voor het grootste deel in ge
bruik als akkerbouw? de laagste poldergedeelten en de vroegere kreekbed
dingen worden als grasland geëxploiteerd. De oppervlakte fruitteelt be
draagt + 5^» Be teelt van gladiolen komt vrij veel voor op de lichte
zavelgronden.

- 33 18 Nieuw Landekepolder.
Dit poldertje is omstreeks 1400 gelijktijdig met de Pieterspolder
bedijkt. Voor de oppervlakte wordt 13 ha opgegeven (Op 't Hof» 195l) •
Zoals we bij de Pieterspolder zullen zien, is dit vermoedelijk niet
juist.
Het maaiveld ligt op 0.2 tot 0.7 m + N.A.P, Vrijwel het gehele poldertje bestaat uit licht en zwaar zavelige schorgronden. Akkerbouw is
de voornaamste gebruikswijze19 Pieterspolder.
Tussen de Pieterspolder en de Nieuw Landekepolder is in het veld
niets teruggevonden» dat wijst op een vroegere delingsdijk. Indien de
op 13 ha vermelde oppervlakte juist zou zijn» zou de scheiding moeten
samenvallen met de enige polderweg. Aannemelijker is echter voor de
Pieterspolder een geringere oppervlakte aan te nemen, namelijk van
ca. 6 ha. Ten eerste valt de grens dan samen met de Schouwerweelse
watergang» een restbedding van de vroegere Kamer. Deze watergang vormt
thans de scheiding tussen de westelijk gelegen gemeente Heinkenszand en
do oostelijke gemeente 's-Heer Abtskerke. Ten tweede wordt in oude
archieven als oppervlakte ca. 16 gemeten of ca. 6 ha opgegsvan. Indien
dit juist is» moet de oppervlakte van de Nieuw Landekepolder 20 ha zijn.
De hoogteligging varieert van 0.1 m
tot 0.8 m + N.A.P. Vrijwel uit
sluitend schorgronden worden aangetroffen, Van noord na.ar zuid neemt
de bouwvoorzwaarte af van lichte klei tot lichte zavel. Bondom het Weel
is de bouwvoor lichter dan de tweede steek door overspoeling en vermen
ging met overslagzand. Het bodemgebruik is overwegend bouwland.
20 Zuidzak met Schouwerweelpolder.
De Zuidzak met Schouwerweelpolder bestaat uit twee delen» het
westelijke gedeelte of Zuidzakpolder gelegen in de gemeente Heinkenszand en de rostelijke Schouwerweelpolder in de gemeente 's-Heer Abts
kerke. Zeer waarschijnlijk heeft van het begin af aan de Schouwer
weelse watergang - een rest van een vroegere stroomgeul - de scheiding
tussen deze twee delen gevormd en is er nimmer sprake geweest va.n een
deeldijk. Tijdens de kartering zijn althans geen aanwijzingen voor het
vroegere bestaan van een dergelijke dijk gevonden. De dijken met de
Noord- en Zuid-Daniëlpolder en de Prociepolder zijn geheel of gedeel
telijk geslecht. De Zuidzak met Schouwerweelpolder is in ca. 1400 in
gedijkt. Voor de oppervlakte wordt 8l ha opgegeven. Het maaiveld ligt
op O.3 tot 1.1 m + N.A.P. met een lagere strook langs de Schouwerweelse watergang.
De polder bestaat vrijwel geheel uit schorgronden, die soms binnen 120
cm overgaan in zand. Tegen de Breede Watering bewesten Yerseke komt op
ca. 90CT; kalkarme, zware poelklei met veen voor. Meer naar het zuiden
bestaat de c/dla«3ojadtagrad. behalve uit poelklei ook uit overgangs- en
kreekruggrond. Dit op 80 - 120 cm diepte gelegen oudland is kalkhoudend
tot kalkrijk. De overga.ng van Nieuwland naar kreekrugzavel verloopt
via middelgrof zand. Geheel in het zuiden ligt de poelklei op ca. 40
cm - maaiveld. Eet zand
van de plaatselijk aanwezige plaatgronden
is zowel middelgrof als grof. Aan weerszijden van de Schouwerweelse
watergang neemt naar de dijk de zwaarte van de bouwvoor toe van lich
te zavel tot lichte klei.
Het bodemgebruik is akkerbouw met grasland in de kreekbedding.

- 34 Prooiepolder»
Dit poldertje is 11 ha groot. Het bedijkingsjaartal is niet bekend.
Het maaiveld ligt op 0.2 + tot 0.9 m + N.A.P. De dijk tegen de Zuidzak
met Schouwerweel is gedeeltelijk geslecht en wordt thans als "zaaidijk"
gebruikt.
De bodemgesteldheid is gelijk aan die van de Noord- en Zuid-Danife'lpolder (22).
22 Noord- en Zuid-Daniëlpolder.
De Noord- en Zuid-Daniëlpolder zijn omstreeks 14-00 apart als aan
wassen tegen de Breede Watering bewesten Yerseke bedijkt. Later zijn
de dijken geslecht. Van de Noord-Daniëlpolder is het tracé van de vroe
gere dijken goed te reconstrueren daar zij nog als zaaidijk in gebruik
zijn. Bij de Zuid-Daniëlpolder geven topografie en percelering vrijwel
geen aanknopingspunten, zodat de reconstructie veel onzekerder is.
Slechts van een klein geheel geslecht stukje leeft de benaming zaaidijk
nog. De Noord- en Zuid- Daniëlpolder waren van elkaar geacheiden door
een kreek, die als suatiegeul diende voor het westelijks gedeelte van de
Breede Vtfatering bewesten Yerseke. Voor de totale oppervlakte van de
N;ord- en Zuid-Daniëlpolder wordt 67 ha opgegeven. Indien de reaonstructie van het tracé van de vroegere dijken juist is, moet de oppervlakte
resp. ca. 25 en 14 ha hebben bedragen. Het verschil, groot ca. 28 ha,
is dan later van de Zuidzak met Schouwerweel bij de Noord- en ZuidDaniëlpolder gekomen. De hoogteligging varieert van 0.2 tot 1. m +
N.A.P.» De Noord- en Zuid-Daniëlpolder bestaan vrijwel geheel uit
schorgronden. Tegen de Breede Watering bewesten Yerseke komt plaatse
lijk op ca. 9Ö cm diepte kalkarme, zware poelklei voor, die binnen
120 cm in veen overgaat. Een klein gedeelte wordt ingenomen door onder
broken schorgronden. De bouwvoor bestaat uit lichte klei en zware zavel.
Voornamelijk komt akkerbouw voor.
23 Platepolder.
De Platepolder heeft een oppervlakte van 47 haf het jaar van bedij
king is niet bekend. De topografie is vrij vlak, iets afhellend naar
het oosten. De hoogteligging varieert van 0.4 m + tot 1.2 m + N.A.P.
De polder bestaat vrijwel geheel uit schorgronden, die plaatselijk
binnen 120 cm in g::of zand kunnen overgaan. De geringe oppervlakte
plaatgronden behoort tot de matig grofzandige subreeks. De overgang
van het zaveldek naar de zandondergrond verloopt geleidelijk. De licht
zavelige bouwvoor gaat in het zuiden en noorden over in zware zavel»
Akkerbouw is het hoofdgebruik, met daarnaast enkele percelen grasland
en fruitteelt.
%

24 Noordzakpolder.
Vermeld wordt, dat de Noordzakpolder, groot 101 ha, vóór 1441 is
bedijkt. Daar deze polder tegen de in 1395 bedijkte St. Pieterspolder
is ingedijkt, kan de bedijking wel op het begin van de 15e eeuw worden
gesteld. De topografie wordt bepaald door de in de lengterichting van
deze smalle polder lopende ten dele verlande kreek. Loodrecht op deze
kreek stijgt het maaiveld tot 0.5 à 0.9 m + N.A.P. De oost- en west
zijde van de polder, benevens het zuidelijke gedeelte bestaan uit
licht en zwaar zavelige schorgronden, plaatselijk met zand binnen 120
cm. De plaatgronden worden langs de kreek aangetroffen. Zij zijn over
wegend grofzandig (U = 65 - 90 ) en hebben een zeer licht zavelige bo
vengrond. De kreekbedding bestaat eveneens uit zandig materiaal. Daar

- 35 de kreekbeddinggronden evenals de laag gelegen plaatgronden in gras
liggen, wordt een belangrijke oppervlakte van de polder als grasland
gebruikt. Daarnaast komt bouwland met hier en daar een perceel boom
gaard voor.
25 St. Pieterspolder.
Da St. Pieterspolder, groot 41
is in 1395 bedijkt. Het als
aanwas tegen de Breede Watering bewesten Yerseke ontstane poldertje
heeft een hoogteligging van 0.5 tot 1 m + N.A.P. Overwegend komen
schorgronden voor met een homogene of aflopende profielopbouw. De in
het noordelijke deel op 80 - 120 cm diepte gelegen kalkrijke kreekrug
is merendeels zandig. Ook kan het op de kalkrijke lichte kleiige overgangsgrond gelegen nieuwlanddek sterk aflopen en overgaan in middelgrof zand. Van zuid naar noord neemt de zwaarte van de bouwvoor gelei
delijk af van lichte klei tot lichte zavel.
In deze polder wordt zowel akkerbouw a.ls fruitteelt en grasland aange
troffen.
26 's-Heer-Arendskerkepolder.
De oppervlakte van de polder is 170 ha. Hiervan is ca. löfo gekar
teerd, namelijk het gedeelte ten zuiden van de spoorlijn. Evenals de
Ankeverepolder is deze polder in 1561 herbedijkt. Het maaiveld helt af
in noordoostelijke richting van 0.7 m + tot 0.2 m + N.A.P.
Met uitzondering van een geringe oppervlakte onderbroken schorgronden
komen overwegend licht en zwaar zavelige schorprofielen voor. Op een
diepte van 60 à 100 cm wordt in de ondergrond een oudere nieuwlandafzetting aangetroffen,vaak van de bovenliggende gescheiden door een
wat donkerder gekleurd oud cultuurdek. Deze oudere fase is kalkhoudend
tot kalkrijk en bestaat uit zware zavel of lichte klei. Een ongunstige
invloed op de waterhuishouding heeft deze afzetting niet. Bij enkele
boringenis onder de tweede fase nog zware kalkarme klei (poelklei) aan
geboord.
De zandige tussenlaag bij de onderbroken schorgronden bestaat zowel uit
grof als uit matig grof zand. Akkerbouw is de voornaamste gebruikswijze
Daarnaast wordt nog wat fruitteelt, grasland en groenteteelt aangetrof
fen. De bodemgesteldheid van het gedeelte ten noorden van de spoorlijn
is aangegeven op de bodemkaart van het noordwestelijke deel van ZuidBeveland (Wolphacrtsdijk c.a.), rapport Stichting voor Bodemkartering
no. 458 (Steur e.a., 1957)«
27 Ankeverepolder.
Deze polder, groot 100 ha, is in 1561 herbedijkt. Alleen het ge
deelte ten zuiden van de spoorlijn, ca. 2/3 deel, is gekarteerd. De
hoogteligging van deze vlakke polder is 0.4 à 0.7 m + N.A.P. De polder
bestaat vrijwel geheel uit licht zavelige en zwaar zavelige schorgron
den, waarbij het licht zavelige type domineert. Evenals in de 's-HeerArendskerkepolder wordt in een groot deel van de polder beneden 50 cm
diepte weer de oudere nieuwlandfase aangetroffen. Deze afzetting be
staat uit kalkhoudende of kalkrijke zware zavel of lichte klei. Een
ongunstige invloed hiervan op de waterhuishouding valt niet te verwach
ten. De schorprofielen zijn iets aflopend om even boven het oude cultuurvlfik in lutumgehalte toe te nemen. Hier en daar is binnen 1.20 m
diepte nog net de kalkarme, zware poelklei van het Oudland aangeboord.
Het bodemgebruik is overwegend akkerbouw. Van het gedeelte ten noorden
van de spoorlijn is de bodemgesteldheid aangegeven op de bodemkaart be
horende bij rapport Stichting voor Bodemkartering no.458.

- 36 28 Oude Nieuwlandpolder.
De Oude Nieuwlandpolder behoort tot het grondgebied van twee ge
meenten. Het deel ten zuiden van de Baatseweg ligt in de gemeente
Heinkenszand, het noordelijte.deel - ook wel Nieuwlandpolder geheten ligt in de gemeente 's-Heer-Arendskerke. De Baatseweg volgt de loop
van een kreekrelict. Het maaiveld ligt op 0.7 tot 1 m + N.A.P.
De Oude Nieuwlandpolder, groot 73 ha, is in 1441 s.ls aanwas herdijkt. De
kern van de polder bestaat uit droogtegevoelige grofzandige plaatgronden (ïï = 75 - 90 ), die plaatselijk zijn uitgezand. De middelgrofzandi
ge plaatgronden zijn minder droogtegevoelig. Naast wat onderbroken schorgronden wordt het grootste deel van de polder ingenomen door schorgron
den, ten dele met zand binnen 120 cm. De bouwvoor is overwegend van het
lidhtzavelige type. De te natte kreekbedding- en uitgekleide gronden
worden als grasland benut. Akkerbouw is de voornaamste exploitatievorm.
29 Stellepolder.
Van deze 77 ha grote polder is geen bedijkingsjaartal bekend. Ver
moedelijk heeft de bedijking in de 14e eeuw plaatsgevonden. De polder
is in ieder geval ouder dan de Oude Kraaiertpolder, die van 1561
dateert. De hoogteligging is 0,7
1«1 m + N.A.P. met in de noord
westelijke hoekeon hoge kop van ca. 1.4 m + N.A.P. Een belangrijk
gedeelte, ca. 4bestaat uit grofzandige plaatgronden (U = 70 - 90 ) •
Deze plaatgronden vindt men in het westen en zuidwesten van de polder.
In het zuidwesten treedt door de gunstige ligging t.o.v. het grond
water op de plaatgronden weinig verdroging op. Op de hogere noorde
lijk gelegen plaatgronden is de droogteschade groter. De onderbroken
schorgronden, die we voornamelijk in het zuiden vinden, hebben een
overwegend gelaagde profielopbouw. Op de overgang van het zaveldek
naar de zandige tussenlaag wisselen dunne slib- en zandlaagjes elkaar
af. De hier gelegen schorgronden zijn ook gelaagd en gaan binnen
1.20 m over in zand. Minder gelaagd en dieper slibhoudend zijn de schorgronden in het noordoostelijkedeel van de polder. De polder wordt door
sneden door een va,n oost naar west lopende kreekbedding. Akkerbouw is de
voornaamste gebruiksvorm. Het aanwezige grasland is in het zuidwestelijke
deel geconcentreerd.
30 Noordlandpolder.
De in 1370 ingedijkte Noordlandpolder is 44 ha groot. Het maaiveld
heeft een hoogteligging van 0.8 + tot 1.2 m + N.A.P. Bijna de helft
van deze polder bestaat uit plaatgronden. De bovengrond hiervan bestaat
uit lichte zavel, die in het westelijke deel naar benedon toe geleidelijk
overgaat in middelgrof zand (ü = 90 - 120) en dieper op ca. 80 cm veelal
in grof zand (ü = 65 - 90)• Deze plaatgronden zijn in de bovengrond
kalkarm, soms alleen in de zode elders tot ca. 50 cm diepte. In de ove
rige kalkrijke plaatgronden en de onderbroken schorgronden is de over
gang van het zaveldek naar het zand vrij scherp. In het zand komen dun
ne zavellaagjes voor. Ton westen van de Noordlandseweg overheerst het
grasland, ten oosten hiervan komt uitsluitend akkerbouw voor.

- 3-7 31 Oosterguitepolder.
Van de Oosterguitepolder, groot 35 ha, is het gaar van "bedijking
niet bekend. De topografie in de polder is vlak. De hoogteligging
varieert van 0.8 + N.A.P. in de noordwesthoek tot + 1.30 + N.A.P. in de
zuidhoek. Het westelijke deel van de polder bestaat uit schor- en onder
broken schorgronden. Het oostelijke deel uit grofzandige plaatgronden
(U = 65 - 90) met een zeer scherpe overgang van zavel naar zand. Voor
zandwinning zijn enkele percelen plaatgrond afgegraven. De niet afge
graven percelen zijn droogtegevoelig- De bouwvoor wordt naar het oosten
toe zwaarder en gaat van zeer lichte zavel ia lichte zavel over.
Het bodemgebruik is akkerbouw, fruitteelt, grove tuinbouw en enkele
percelen grasland.
6 .4

Deel D.

32 Hollesteilepolder.
De Hollestellepolder, groot 91 ha, is in 1531 als aanwas tegen de
St. Anthoniepolder bedijkt. De hoogteligging van het matig vlakke maai
veld is 0 .7 m + tot 1.2 m + N.A.P. Enkele percelen zijn uitgezand. Het
grootste gedeelte van de polder bestaat uit schorgronden, soms met zand
binnen 120 cm. De aanwezige plaat- en onderbroken schorgronden worden
meer verspreid langs de randen aangetroffen. Het zaveldek van de plaatgronden in de noordoosthoek van de polder gaat scherp over in grof
zand (ü = 65 - 90). De zwaarste afzettingen (lichte klei) liggen tegen
de St. Anthoniepolder. In noordwestelijke richting wordt de bouwvoor
lichter en gaat via zware en lichte zavel over in zeer lichte zavel.
Het bodemgebruik bestaat voor ca. 'Jöfo uit bouwland, ca. 2Cffo uit gras
land en 1C$ van de oppervlakte wordt voor fruitteelt benut. De grasland
percelen liggen erg onegaal.

6.5

Deel E.

33 Zuid-Kraaiertpolder.
De in 1700 bedijkte Zuid-Kraaiertpolder, groot 295 ha, is een pol
der met een vrij vlakke topografie. De geëgaliseerde gronden in het
westen liggen + 1 m lager dan de rest van de polder. Deze polder is
bodemkundig zeer onregelmatig van opbouw. Hij vertoont een ingewikkeld
patroon van schorgronden, onderbroken schorgronden en plaatgronden met
zwaar zavelige of licht kleiige bovengrond. Afgezien van de geringe op
pervlakte diep lutumhov.dende schorgronden wordt overal binnen 1.20 m
diepte grof zand aangetroffen (U = 75 - 90). In het zuiden gaat het
lutumhoudende dek van de plaatgronden en onderbroken schorgronden scherp
begrensd over in het onderliggende grove zand. Deze gronden zijn droogtegevoeliger dan de overeenkomstige typen in het noorden, waar de overgang
geleidelijker en meestal via matig grof zand (ü=90 - 120) verloopt. Het
complex gronden ten westen van de voormalige inlaagdijk is geheel ge
ëgaliseerd. Aanvankelijk was dit complex o.m. voor het opwerpen van
de inlaagdijk afgegraven. Bij een latere egalisatie is deze grond terug
gezet zonder rekening te houden met de aard van het materiaal. Naast
bijna geheel zandige plekken vindt men hier nu diepe klei-of zandprofielen
waardoor dit complex een bont geheel vormt. In het westen is een steek
van de Schelpkreek met grond uit de omgeving geëgaliseerd. De afwatering
en ontwatering zijn goed. Bij de geëgaliseerde gronden wordt de totale
reductie binnen 1.20 m - maaiveld aangetroffen. De groei van de buiten
dijks gelegen schorren schijnt reeds van invloed te zijn op de hoeveel
heid kwelwater, die onder de zeedijk de polder binnenstroomt. Onder de
boeren heerst de mening, dat de verdroging van deze droogtegevoelige
polder geleidelijk toeneemt.
Het bodemgebruik is overwegend akker
bouw met een kleine oppervlakte grasland..
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afb. 6 : verband tussen profielopbouw en de opbrengst van zomertarwe in het jaar '
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Inleiding.

Nieuwlandgronden met een lutumhoudend profiel van minstens 80 cm
behoren tot de topgronden van Nederland. Naarmato het lutumhoudende
dek dunner wordt en de zandige ondergrond hoger in het profiel voor
komt, neemt de produktiviteit af. Hoofdzakelijk is dit een gevolg van
vochttekort tijdens devogotatiove periode. Behalve de dikte van het dek
zijn voor de vochtvoorziening ook de grofheid van het zand, de gemiddel
de grondwaterstand tijdens het groeiseizoen
klimatologische omstan
digheden van belang.
In welke mate deze factoren op het opbrengstnivea,u van invloed
zijn, is in 1957 in westelijk Zeeuws-Vlaanderen onderzocht bij Peko
zomertarwe. In dit onderzoek waren 30 proefveldjes op schorgrond, 36
op plaatgrond (zand tussen 50 en 80 cm) en 28 op plaatgrond (zand on
dieper dan 50 cm) betrokken. Het jaar 1957 moet voor granen als een
droog jaar worden aangemerkt. Na een zachte winter was het droge voor
jaar afwisselend warm en koud. Juni was warm en droog, vooral geduren
de de laatste decade. Ook in de eerste helft van juli viel weinig regen.
7«2

Methodiek.

In het voorjaar van 1957 is een aantal veldjes met als gewas Peko
zomertarwe voor opbrengstbepaling uitgezocht. Zoveel mogelijk zijn
veldjes van minstens 1 are gekozen op één perceel met verschillende
bodemprofielen, xtrveldje was de bodemgesteldheid uniform. Van ver
schillende veldjes waren daardoor voorvrmcht, verpleging e.d. gelijk.
Tijdens het groeiseizoen is de grondwaterstand opgenomen. De opbrengst
is bepaald door taxaties van alle en proefoogsten van 19 veldjes
(correlatiecoëfficient 0.96). Bij de verwerking zijn enkele zwaar ge
legerde veldjes buiten beschouwing gebleven.
7*3

Besultaten (afb. 5 en 6).

Be resultaten van het onderzoek zijn grafisch weergegeven op afb.
5 a t/m d en afb. 6. In afb. 6 zijn de opbrengsten uitgezet tegen de
dikte van het klei- of zaveldek t i j twee verschillende gemiddelde grond
waterstandstrajecten en bij een grofzandige respectievelijk middelgrofzandige ondergrond. Be zwaarte van het lutumhoudende dek heeft slechts
een geringe invloed op het opbrengstniveau. Bij berekening blijkt de op
brengst bij een kleidek iets hoger te liggen dan bij een zaveldek. Van
veel meer invloed zij-. de dikte van het dek, de grofheid van de zandige
ondergrond en het grondwaternivaau. Globa.al genomen kan worden gesteld,
dat een lutumhoudend profiel por 10 cm tucson veldcapaciteit en verwelkingspmt ca. 15-20 vol.procent voor de plant beschikbaar vocht heeft.
Voor
zand loopt deze hoeveelheid terug tot de helft à een derde.
Naarmate het lutumhoudende dek dus dunner wordt, neemt de totale hoe
veelheid beschikbaar vocht af. Bovendien neemt de bewortelingsdiepte
af, omdat de wortels niet in het zend doordringen. Be in
vloed van de zandgrofheid moet worden toegeschreven aan het verschil
in capillaire opstijging. Bij grof zand wordt het contact tussen beworteling en een dalende grondwaterstand sneller verbroken dan bij middelgrof zand. Bij diepe grondwaterstanden is het contact geheel verbroken.
In de verzamelgrafiek (afb. 6) ziet men, dat bij een dun lutumhoudend
dek op grof zand met een diepe grondwaterstand de laagste opbrengst wordt
gemeten. Bij middelgrof zand is, bij gelijke dikte van het dek en gelijke
grondwaterstand, de opbrengst hoger. Hogere grondwaterstanden hebben
eveneens een gunstige invloed op de opbrengst.
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- 39 8. GBOHDMONSTERQNDEBZ OEK
8.1

Schatting van lutumgehalte (Afb. 7)°

Ter controle op de schattingen in het veld van de zwaarte van de
afzettingen is een aantal profielen voor Bugo- en Ugo-onderzoek bemonsterd.
In afb. 8 zijn de geschatte lutumpercentages uitgezet tegen de van de
zelfde monsters bepaalde lutumgehalten. Bij volledige overeenstemming
tussen schatting en bepaling zouden de punten op de 45° !Ü n moeten lig
gen. Het schattingsresultaat is redelijk. In het algemeen is iets aan
de hoge kant geschat.
8.2

De grondmonsteranalyses (afb. 8)

Do plaatsen der grondmonsters zijn aangegeven op de boorpuntenkaart (bijl. 4)•
Nieuwland
Sohorgron~ : 1 „
Type B) profielcodes KP-wl, (Willem-Annapolder), coördinaten 48H.-54»94/
386.9O, bodemgebruik bouwland.
Analyse
Schorgrond met bouwvoor van lichte klei. De licht kleiige bovengrond
gaat eerst op grotere diepte geleidelijk over in zware zavel. De lutumslibverhouding is laag. Dit profiel ligt op de overgang van type B
naar type A„
Type C, profielcode? AK-rd (Bondepolder), coördinaten 4ÔG-49«22/385.25•
Analyse
Aflopende schorgrond met bouwvoor van zware zavel. Typische verte
genwoordiger van de veel voorkomende grijsbruine schorgronden, die
tot 40 â 50 cm geen roestvlekken vertonen en tot die diepte geheel
gehomogeniseerd zijn. Gemiddelde hoogste grondwaterstand 60 cm - maai
veld! gem. diepste I50 cm - maaiveld.
Type D, profielcodesHK-od (Oude Kr.r::orpoldor) ,
386.70.

coördinaten 48G- 46.09/

Analyse
Homogeen schorprofiel met licht zavelige bouvrvoor. Tot 60 cm diepte
geheel gehomogeniseerd. Beneden 90 cm neemt de zwaarte iets toe. Ge
middelde hoogste en diepste grondwaterstand resp. 60 en 150 cm - maai
veld»
Type E, profielcodesHK-nl (Noordlandpolder), coördinaten 48G—44«70/
388.78, bodemgebruik grasland.
Analyse
Homogeen zeer licht zavelig schorprofiel. Het hoge humusgehalte van
de laag 0-30 wijst op het graslandgebruik. Door vertrapping was het
niet mogelijk de dikte van de aadelaag precies vast te stellen. Het ge
vonden humusgehalte is het gemiddelde van de humusrijkere zodelaag en
de hieronder gelegen humusarmere laag. De lutum - slibverhouding, spe
ciaal van de laag 0 - 30 cm is onwaarschijnlijk hoog. Een dergelijke
verhouding is voor nieuwlandgronden nog nooit gevonden. Door het eeuwen
lange gebruik als grasland is de bovengrond in sterke mate ontkalkt.
Duidelijk blijkt
dit ook bij vergelijking met de bovengrond van
het in dezelfde polder onder bouwland gelegen profiel HK-nlI, coördinaten
48G-45.40/388.93.

- 40 -

Analyse
De gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden zijn geschat op resp.
50 en 14O cm - maaiveld.
^Onderbroken _s chorgronden
Type C6g, profielcodes AB-zK (Zuid-Kraaiertpolder) coördinaten 48D-39.I9/
387« 14> bodemgebruik bouwland.
Analyse
Onderbroken schorgrond met licht zavelige bovengrond en grofzandige tus
senlaag. De grofzandigheid en dikte van, alsmede de diepte waarop de
zandige tussenlaag voorkomt, maken dit profiel droogtegevoelig. De ge
schatte gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden zijn resp. 50
en I3O cm — maaiveld.
PIaatgronden
Type B3rru profielcodes GV-md(Middelzwakepolder) coördinaten 48H-5O.70/
385«53s bodemgebruik bouwland.
Analyse
Middelgrofzandige plaatgrond met licht kleiige bouwvoor en zand beginnend
tussen 60 en 80 cm diepte. De zandige ondergrond is iets gelaagd. Dit
profiel is slechts weinig droogtegevoelig. De geschatte gemiddelde hoogste
en laagste grondwaterstanden zijn resp. 70 en 160 cm - maaiveld.
Type D3m, profielcodesGV-gv('s-Gravenpolder) coördinaten, 48H-52.95/
386.61, bodemgebruik bouwland.
Analyse
Middelgrofzandige plaatgrond met licht zavelige bouwvoor en zand begin
nend tussen 60 en 80 cm diepte. Het hoge U-cijfer wijst op de grote
fijnzandigheid. Het luturnhoudende dek blijft tot de zandige ondergrond
uniform van zwaarte en is volledig gehomogeniseerd, dus zonder ioest-en
reductievlekken. Geschatte gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand
resp. 65 en 170 cm - maaiveld.
Type D3g, profielcodes HK-ot(Oosterguitepolder), coördinaten 48E—45*93/
388.50, bodemgebruik bouwland.
Analyse
Grofzs,ndige plaatgrond met licht zavelige bovengrond en zand beginnend
tussen 60 en 80 cm diepte. Evenals het vorige profiel is ook hier het
luturnhoudende gedeelte volledig gehomogeniseerd. Het zand is vrij grof
en vrijwel lutumarm. Geschatte gemiddelde hoogste en laagste grondwater
standen resp. 60 en I3O cm — maaiveld.
Nieuwland ^„.Oudland^
Type D2, profielcodes AB-ha ('s-Heer—Arendskerkepolder) coördinaten
P
48B -45.27/390.83, bodemgebruik bouwland,
Analyse
Licht zavelige schorgrond, tussen 60 en 120 cm diepte overgaand in poelkloi. Dit profiel bestaat uit drie afzettingen. Tot 75
wordt de af
zetting van vóór de laatste bedijking gevonden» De laag van 75 "to't HO
cm diepte is vóór de eerste bedijking afgezet. Van deze lichte klei
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afb.9 Kalkgehalte van de bovengrond in een aantal polders
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_ 41 is de bouwvoor gecodeerd bij de overstroming van de polder. Be twee
afzettingen onderscheiden zich van elkaar door verschil in zwaarte en
kalkgehalte. Dieper dan 110 cm wordt poelklei aangetroffen. Deze klei
is kalkarm. Het bij de analyse gevonden CaC03 is van secundaire oor
sprong en komt voor in kleine insluitingen.
8.3

Koolzure-kalkgehalte (afb. 9 ) »

In principe zijn alle nieuwlandafzettingen kalkrijk. Tussen de pol
ders onderling bestaat echter een verschil in kalkgehalte. Ten dele
wordt dit veroorzaakt door verschil in kalkgehalte van het verse, pas
afgezette sediment, ten dele door verschil in ontkalking. Onder de in
Nederland heersende klimatologische omstandigheden treedt ontkalking op.
Dit blijkt duidelijk uit het verschil in kalkgehalte in de analyses van
boven- en ondergrondmonsters (par. 8.2). Afbeelding 9 geeft van een
aantal polder het kalkgehalte van de bovengrond -weer» De hierin ver
werkte gegevens zijn ontleend aan c.e door II.".jkslandbouwvoorlichtingsdienst te Goes bereidwillig beschikbaar gestelde analyses van praktijk
bemonsteringen.
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DE BODEMGESTELDHEID VAN ENIGE IN DE VOORMALIGE
ZWAKE EN KAMER GELEGEN POLDERS, ALSMEDE VAN DE
' ZITID-KRAAIERTPOLDER ( ZIJID-BEVELAND)
Toelichting op de in het boorregister (bijlage 5) gebruikte coderingen.
Nummer van de boring
Het onderzochte gebied is opgesplitst in vijf delen, ni. A, B,
C ? D en E. De boringen in deze delen zijn afzonderlijk en doorlopend
genummerd. De letter voor het nummer van de boring geeft aan in welk
deel van het gebied het beschreven profiel ligt.
Bodemgebruik
Bw = bouwland
Gr = grasland
Bg = boomgaard
Tg = tuingrond
Kolom <2 mug Bouwvoor
Van de bouwvoor is het geschatte percentage delen <2 mu
(= 1uturn) aangegeven.
Ondergrond
Zwaarte is aangegeven in klassen
As zwaarteklasse 35-459° <2 mu
Bs zwaarteklasse 25-359° <2 mu
Cs zwaarteklasse 18-25$ <2 mu
Ds zwaarteklasse 12-18$ <2 mu
Es zwaarteklasse 8-12$ <2 mu
m s zwaarteklasse 4- 8$ <2 rnu (middelgrof zand)
gs zwaarteklasse
<4$ <2 au (grof zand)
Kolommen <50 mu en mediaan zand
Bij gehalten van de fractie <2 mu van 8$ of minder is hier het
geschatte U-cijfer genoteerd.
Kolom CaC03
0 = koolzure kalkloos
1 = koolzure kalkarm
2 = koolzure kalkhoudend
3 = matig koolzure kalkrijk
4 = koolzure kalkrijk
Kolom humus
Voor de bovengrond is het geschatte humusgehalte ingevuld.
Voor de ondergrond is het humusgehalte alleen ingevuld als dit hoger
is dan normaal, b.v. bij een oud cultuurr.1-ak.

Kolom roest
— = geen roest
1 =
<2$ van
2 = 2-10$ van
3 » 10—20$ van
4 = 20-50$ van
5 = >50$ van

het
het
het
het
het

grondoppervlak
grondoppervlak
grondoppervlak
grondoppervlak
grondoppervlak

is
is
is
is
is

roest
roest
roest
roest
roest

Kolom kleur
1 = bruin
2 = grijsbruin
3 = bruingrijs
4 = grijs met weinig reductievlekken
5 = grijs met matig veel reductievlekken
6 = blauwgrijs (kleur totale reductie)
Kolom opmerkingen
Oud vegetatievlak = iets donkerder gekleurde laag, die correspondeert
met het maaiveld van een vroegere afzettingsfase.
Symbool
De codering van het profielverloop is gelijk aan die van de
legenda van de bodernkaart. De toevoeging 0 achter het symbool geeft
aan, dat binnen 120 cm diepte de eerste fase van het nieuwland is
aangetroffen.
Is v<5ór het symbool een 1 geplaatst, dan is de bouwvoor lichter
dan normaal voor het type.
De letter p achter het symbool geeft totale reductie tussen
60 en 120 cm aan.

