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Drrr I: PnosLeeMSTELLING

De jongste geologische geschiedenis van het Belgisch
Kustgebied is, in tegenstelling tot wat men zou vermoeden,

relatief ongekend. Dit geldt misschien in mindere mate voor
het Westelijk Kustgebied waaraan het laatste decennium enkele
studies gewijd werden. Het geldt echter des te meer voor het
Oostelijk Kustgebied. Dat deze gebrekkige kennis tot grote
problemen kan leiden werd bij het uitvoeren van grote infra-
structuurwerken voor de uitbouw van de haven van Zeebrugge maar

aI te duidelijk. De resultaten van deze stud,ie hebben dus
een meer dan zuiver wetenschappelijke betekenis.

De zeer recente landschapsgeschiedenis van het Ooste-
Ij-jk Kustgebied is relatief goed gekend dank zí) de historische
bronnen. De streek lag in de ltiddeleeuwen trouwens dicht bij
één van de zwaartepunten van de Europese handel. De ligging
van de dijken, de vroegere overstromingen enz. ziln door andere
auteurs reeds kr-itisch onderzocht. Op dit terrein hebben we

dan ook geen onderzoek verricht.

De overige informatie is voor het merendeel afkomstig
uit de bodemkartering. De bodemkaart beschrijft en situeert
naast de aard van de bodemvorming slechts de sedimenten die
binnen het bere-i-k van de pedologische boor (- l2o cm) vallen.
A1s er op sommige plaatsen veen aangetroffen wordt binnen boor-
bereik wordt de aard van het veen nooit verder gespecifieerd.
Met uitzondering van het randgebied zijn er bovendien geen se-
dimentologische analysesr groevebeschrijvi-ngen enz. voorhanden.
De holocene geologische geschiedenis is , met uitzondering van

de post-Romeinse per-rode, hoofdzakelijk gebaseerd op sterk
verspreÍde gegevens die dan veralgemeend worden en op onbewe-

zen parallellen met lilederland.



Over het Westelijk Kustgebied bestaan er meer gege-

vens; het veen werd er vroeger reeds;bestudeerd, zonder dat
hierbij echter een duidelijk paleogeografisch beeld te voor-
schiljn kwam, en er wordt ook aan een vernieuwde geologische
kaart gewerkt. Het veen in het Oostelijk Kustgebied is echter
zo goed als onbestudeercl.

Enkele van deze onbeantwoorde vragen ziln v.b.:
hoe kon het veen ontstaan?
hoe is het met de verspreiding van de verschillende veentypes?
ontwikkelde het veen zich nu al dan niet tot een hoogveen?

- waarom werd het zgn. WeiBtorf nooit aangetroffen?
- moeten we van regressies spreken of van schommelingen bij
een constante transgressie?

tot waar strekt de Afzetting van Calais zich uit?
- wanneer kwam de veengroei- ten einde en gebeurde dit overal
tegel ij kertij d?

De meeste Ínformatie over de verspeiding en de

dikte van het veen,kunnen we nog putten uit de geologische kaart
die dateert uit de vorige eeuw. De aanwezigheid van het veen

wordt op de bodemkaart slechts gedeeltelijk aangegeven. Daar-
uit leren we dat het veen bijna overal met handboringen ( met

behulp van pedologische boor en steekmonsterboor) kon aange-
boord worden. Dit is dus belangrijk om de kartering van een

groot gebied mogelijk te maken.

De uiteindelijke bedoeling van deze studie is het
veen over een uitgestrekt gebied te leren kennen. Daarom leg-
den we de klemtoon op veel boringenr goede beschrijvingen van

het veen in het veld en de analyse van een groot aantal turf-
profielen in het laboratorium. Een uitgebreide studie waarbij
een paar turfprofiel-en zeer uitgebreid bestudeerd worden is pas

zinvol als het ruimtelijk kader, waarin deze boringen moeten
geplaatst worden, voldoende gekend is. Dit is duidelijk niet
het geval.



Omdat we veronderstellen dat het turf van autochto-
ne oorsprong is en de anorganische component zo goed a1s onbe-
staande beperken r^re ons voor alle profielen (op één na) tot de

studie van de (plantaardige) macrofossielen en een paar een-
voudige analyses. Het palynologisch onderzoek beperken we tot
één boring. Zo hebben we een zekere ::elatieve datering en

kunnen we het verband tussen de pollenneerslag en de macrofos-
sielen bekijken.

De geomorfologische kennis van het Kustgebied is zeer
beperkt. We treffen slechts enkele elementen aan dÍe steeds
herhaald wordent de reliëfinversie met de poelgronden en de

kreekruggronden en twee 'Moeren' die zo laag gelegen zijn om-

dat het niet-overspoelde veen er in de Middeleeuwen afgegraven
werd. De landschappelijke indeling steunt volledig op historisch-
geografische gegevens. Het opstellen van een geomorfologische
kaart en een alternatief voor de bestaande landschappelijke in-
deling vormt dus evenzeer een uitdaging.

Het studiegebied wordt op de volgende manier begrensd:
in het westen door de Historische Polders van Oostende
in het noorden door het duingebied
in het oosten door de landsgrens met Nederland
in het zuiden door de zandstreek en het kaartblad L3/2

Een gedeelte van dit kaartblad behoort nog tot het Kustgebied
maar het veen is er zo onbelangrijk dat we dit gedeelte buiten
beschouwing laten.



Drer- I I L r rrRAïuuRovERz r cHT vAN DE Brr-s r scHE KusrvuRrrE

II.A IlrlrtDrNG

Meer argernene overzichten over de georogische ken-
nj-s van onze kustvrakte vinden \^/e terug bij TAVERNTER R. &

AI,IERYCKX J. B. ( 1970 ) en OZER A. ( 1976 ) . Deze beperken zích
tot een overlopen van de pubricaties zond.er al te veel kri-
tische bedenkingen. Enkele recente publicaties konden hierin
nog niet opgenomen worden.

Kritische bemerkingen bij een uitgebreid literàtuur-
overzicht vinden we in het doctoraal proefschrift van BAETEMAN
C.(I98I) over de holocene ontwikkeling van de Víestelijke Kust-
vlakte. Dit behandert de volledige holocene sequentie.

Aangezien onze studie zich hoofclzakelijk concentreert
op de aard en het voorkomen van het veen in de holocene seguen-
tie in het oostelijk Kustgebied zullen we ons bij het ritera=
tuuroverzicht dan ook hoofdzakelijk daarop toespitsen. pubr-i_-
caties worden slechts behandeld in zoverre ze nieuwe resultaten
of gefundeerde hypotheses aanbrengen over de genese van het
veen, de localizatie van het veen, het verspoelen van het veen
enz. De meeste chronologische gegevens, a1s resurtaat van

1Ac-'-dateringen worden pas rater uitvoerig behandetd ( zie bij v) .

ble deden dit om de discussie daar overzichtel_i_jker te maken.

Gezien we vertrokken vanuit het standpunt dat we
hoofdzakelijk het veen bestuderen kunnen we onderstaande lite-
ratuurstudie in drie delen opsplitsen;
- gegevens over de veenla(a)g(en)

gegevens over het eindal.r"r, de veengroei en eventuere erosie
of afgraving met de bovenliggende sedimenten

I d" woorden 'begi-n, en ,einde, van
geen chronologische betekenis

de veengroe-i hebben hier



- gegevens over het begin van de veengroei met de onderlig-
gende sedimenten.

Termen zoals 'assise de CaIaJ-s' , 'assise de Dunker-
gu€' , 'Duinkerken transgressie' , 'Flandrien' enz. hebben i-n

de loop der laatste eeuw dikwijls een sterk veranderende be-
tekenis gekregen. Lithostratigrafie, chronostratigrafie en

transqresêies worden vaak door elkaeir gebruikt. Voór meer

duidelijl<heid of onduidelijkheid kunnen we verwiJzen naar
pAEpE R.. er al j -i_ Í 1976 ) en PAETETV[A\ï C. ( f 978, 198I ) .

De termen 'assise de Calais' en 'assise de Dunkerque'

werden ingevoerd door DUBOIS G. (1924) die de kwartaire af-
zettingen in het noorden van Frankrijk bestudeerde. Deze ma-

ken deel uit van het Flandrien dat overeenkomt met het geheeJ-

van afzetting€D, gevormcl gedurende de laatste grote sedimenta-
tiecyclus in Vlaanderen.
Dit Flandrien omvat 3 assises die paleontologisch gedefinieerd
worden. De assise d'Ostende bevat veel vreemde fauna-elementen
met Corbicula f luminalis als gidsf oss-iel. De mariene f auna's
van de assise de Calais en de assise c1e Dunkerque stemmen bj j-
na volledig overeen met de huidige. De assise de Dunkergue

hrordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van Mya arenaria.
Deze schelp werd dikwijls in de omgeVing van Dunkerque gevonden

in zeer jonge en kleiige afzettingen. Dubois veronderstelt
dat die vanaf de Romeinse periode aan onze kusten aanwezig v.ras.

Hij geeft weI toe dat Mya arenaria in zandige sedimenten ont-
breekt en er meestal geen duidelijke grens te trekken is tussen
beide assises aIs de bovenste veenlaag ontbreekt.
Anderzijds rekent hij de bovenste veenlaag tot de assise de

Calais. De Veenlaag vormt er het einde van een sedimentatie-
cyclus. De diepere veenlaag (tourbe profonde de Coquelles)
vormt het einde van de sedimentatiecyclus die verantwoordelj jk
is voor de depositie van de assise d'Ostende.

In het literatuuroverzicht nemen we de begrippen en

de stratigrafie over zoatrs die door de diverse auteurs behan-

detd worden. In onze eigen bijdrage zullen we grotendeels

steunen op de lithostratigrafische indeling zoals die door



HAGEMAN B.P. (f963) gebruikt wordt- Deze omvat in de mariene

gebieden de Afzetting van Duinkerke, het Hollandveen, de Af-

zetting van Calais, de Basisveen afzetting en de jongere en

oudere duin- en strandzanden-
Het Hollandveen omvat alle veenvoorkomens bi-nnen de formatie

van Holland (= holocene opvullingssequentie in het kustgebied

o.i.v. zeespiegelrijzrng) welke niet behoren tot het basisveen.

Het belangrijkste pakket wordt meestal oppervlakteveen genoemd.

Rust het Hollandveen op de pleistocene ondergrond dan wordt

er meestal van een randveen gesproken.

I{e spreken van de Basisveen afzetting als die direct op de

pleistocene afzettingen rust en bovendien bedekt is door de

Afzetting van Calais van minstens I m dikte'
In gebieden d.ie een rustige ontwikkeling kenden zLJn de Afzet-

ting van calais-en de Afzetting van Duinkerke gescheiden door

het belangrijkste pakket van het Hollandveen. Deze laatste

begrippen hebben bij Hageman geen echte lithologische beteke-

nis. Ze vormen alleen een hulpmiddel om de factor tijd in

rekeni-ng te brengen bij de voorstelling van de profieltypen.

In gebieden met een 'onrustige' ontwikkeling waar het Holland-

veen niet of nauwetijks tot ontwikkeling kwam of achteraf ver-

slagen werd is het verschil tussen Afzetting van Calais en

AfzeLting van Duinkerke nauwelijks te maken is '

Blj een volledige karter:-ng volgens profieltypen

ontbreken in de onrustige gebieden dikwijls gegevens om met

zekerheid van de Afzetting van calais en de Afzetting van Dujn-

kerke te kunnen spreken. Daarom werd een puur Iithologisch
systeem van profieltypekaart uitgewerkt door BARCKHAUSEN J' &

PREUSS H. & STREIF H. (1977)- Dit werd toegepast door BARCK-

HAUSEN J. & STREIF H. (1978) en enigszins aangepast ook door

BAETEMAN C. (1981).

Opmerking: tenzij uitdrukkelijk anders vermeld worden de hoog-

tepunten weergegeven volgens de tste Algemene Waterpassing'

Die stemt overeen met het gemiddelde laagwaterpeil in Oosten-

de. Deze referentiehoogte ligt dus 2,33 m lager dan het

N.A.P. van Nederland-



I I ,q Le vEÊNcRoE r

Een eerste natuurwetenschappelijke benadering van
de Belgische kustvlakte worcl.t in L827 gegeven door BELPAIRE I.,t.

Gegevens over Ci-epe ontsluitingen waren er in België helemaal
niet voorhanden. Toch kan er een goede beschrijving van het
veen gegeven worden dank zij de nog bestaande veenderijen.
Ook zíjn hypotheses over begin en einde van de veengroei en de

latere sedimentatieprocessen zijn zeer modern en de grote l-'i-j-
nen ervan verschillen nauwelijks met die uit het midclen van
<le 2oe eeuw.

Bij uitgebreide lj.teratuurstudies of syntheses zoals
TAVERNIER R. & AI{ERYCKX J.B. (1970), OZER A. (1976 ) en BAETE-

l{AN C. (1981) wordt bijna geen aandacht besteed aan deze be-
langr-i-jke bijdrage. BELPAIR$ M. (1827 ) geeft ons o.a. de vol-
gende informatie;

de ueenLaag komt bíjna o'leraL uoor en de dikte sehommeLt mees-
taL tussen 3 en L0 uoet, uitzonderLíjk is de ueenlaag 15 uoet dík.

bomen zijn níet zeLdzaam ín het ueen. Ze beuínden zíeh
de basis pan de Laag en het handeLt steeds om horízontaaL
gende bomen díe aLtíjd in dezeLfde riehtíng Líggen.

areheLogísehe uondsten zijn afkonstig uan op het oeen.
het ueen uordt ook nog op het strand teruggeuonden. De

Lijn Lag dus uroeger mee? zeeuaarts.

aan

Lís-

kust-

H-rj kon waarschi"jnlijk nog heel wat veenderijen be-
zoeken zodat hij goede macroscop-i-sche beschrijvingen naliet.
Voor betere beschr-ijvingen in het Be1g-'i-sch Kustgebiecl moeten
we wachten op de stud.i-e van STOCKMANS F. & VANHOORNE R. (1954)
l!4aar laten we voor die beschrijving BELPAIRE M. zeLf aan het
woor<1;

Voíei La eompositíon de La tounbe dans Les enuirons d'Ostende.
La pantíe infénieure est une masse noire et compaete entremê-
Lée de raeines et de feuíLLes de jone parfaitement eonseruées.
0n nomme eette pantíe Ondermoere.
La partíe supénieure, qu'on appeLLe Botsenmoere, ne eontient
pLus de jone, mais une gnande quantité de bríns Ligneun qui
paraíssent êt.re de raeínee de bruyène. Les eouehes Les pLus
éLeuées sont eneo?e d'une autre nature en beaueouo d'endroits



et rassembLent foz.t, Lorsqu'eLLes sont séchées à La bouse de
uache.

La partie ínf éri,eure ou L'Ondenmoere est ot,dinaínement La

moitié ou Les deur tiers de La eouche totaLe. La partie su-
péníeure se díuise en se séehant en feuiLLets d'un ou deur mm,

surtout eeLLe que L'on nomme bouse de uache, entíèrement fon-
mée d'une substance noLle, euton ?eeonnaít pour être de La
mousse. Le fond de L'Ondermoere est souuent une substance pLus
Légère et plus spongdeuse que Le neste, et on La négLige dans
L'erpLoitation des tourbíèz,es eomme ntétant presque d,aueune
utíLíté de chauffage.
BELPATRE M. merkte dus al op dat het veen een eutroof tot meso-
troof gedeerte en een oligotroof gedeelte bevatte. Het veen
kon ook op twee verschilrende substraten rusten; blauwe krei
of fijn zand. rn het oligotroof gedeerte bevinden zich dik-
wijls heidetakjes en de aan$/ezigheid van een toplaag die anders
-i-s werd ook vermerd. Deze 'bouse de vache' i-s waarschijnlijk
het weinig verweerde Sphagnum imbricatum-veen.

Voor verdere gegevens over het veen in het gebied
moeten we wachten op de pubricatie van de geologische kaart
door RUTor A. (1895). Een beschrijving van het veen ontbreekt
maar cle geologische kaart bevat we1 veel gegevens over aanwe-
zigheid, dikte en diepte van het veen. RUTOT A. (1897) was
wef in staat een scherpe grens te sterren voor het einde van
de Romeinse bewoning;
ces médai.LLes sont dtautant pLus abondantes qu'on s'éLoigne de
JuLes césar, conquérant des GauLes , €t eLLes cessent brusque-
ment peu apnès Posthume, etest à díz,e 1)e?s La fín d.e La IIIe
síèeLe.
Hij veronderstel-t echter dat de neolithische en de Romeinse
vondsten allen in of op het veen aanwe2-i-g waren. Daardoor be-
tekent het einde van de rrre eeuw voor hem het begin van de
grote mariene overstromingen.

HALET F. (1931) publiceerde een belangrijk aantal
diepe boringen. ze situeerden zich wer allen in de onmiddel-
lijke nabijheid van de kust. Bij de boringen in het oosterijk



Kustgebied vindt hij her dikke veenpakket nier duidelijk te-
rug, wer venige afzettingen die waarschijnrijk verspoerd veen
bevatten. Hij vermeldt ook veenlaagjes op grote diepte:

op -12 m te Wenduine en rond -78 m te Knokke
Hij geeft aan deze veenraagjes geen relatieve ouderdom omdat
het ganse zandige, lemige pakket van 'assise.dOstende' en
'assise de carais' tamelijk homogeen blijkt en hij er geen
onèrscheid kan in maken. Hij vermeldt tevens dat bij het ont-
breken van een veenbank tussen o en -3 m er moeirijk een on-
derscheid te maken is tussen de 'assise de carais' en de

'assise de Dunkerque' .

TAVERNIER R. (I943) schetst een duidelijker beeId.
voor de Bergische kustvrakte haart hij zíln gegevens uit ar-
cheologische vondsten, de vro€gere publicaties zoars BELpATRE

M. (L827) en HALET F. (f931) maar door parallellen te trekken
met Nederrand plaatst hij de recente veenvorming vanaf het
einde van het Atlanticum tot in de Romeinse periode. Het
veen op grote diepte, teruggevonden door HALET F. (1931) ver-
gelijkt hij met het basisveen in Nederland. Hij vermeldt dat
de grote veenlaag zich oorspronkelijk als laagveen ontwikkelde
en gedeeltelijk tot hoogveen uitgroeide. voor de periode van
de veenvorming veronderstelt hij een stilstand van de zee-
spiegelrij zin9.

De Duinkerkse transgressj-e , die een einde stelde
aan de veengroei wordt voor het eerst in drie zones ingedeeld
door TAVERNIER R. (1948).

Een ander element wordt aangebracht door MOORMANN

F.R. & AI\4ERYCKX J.B. (1950):
op sommige pLaatsen Lagen het PLeistoceen of de AtLantísche

uaddenplaten zo hoog dat er zieh geen ueenuormíng uoordeed.

MOORMANN F.R. (1951) brengt het voorkomen van het
veen en de versch-illende types van veengroei in verband met
het vroegere landschap, de waterkwariteit enz. Hij steunt
zich hiervoor grotendeels op het werk van BENNEMA J. (1949)
in Holland en het onderzoek van het veen in de omgeving van
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Lampernisse-PervtJze (STOCKI,IANS F. & VANITOORNE R. & VANDEN

BERGHEN C.,1948). Eigen gegevens of profielen van het veen

worrien in dit bodemkund-ig onderzoek niet gegeven.

Alhoewel MOORMANN F.R. & TAVHRNIER R. (1954) geen

nieuwe informatie geven over het ontstaan en de aard van de

veenlaag wijzen ze toch op de mogelijkheid dat de zeespi-egel
terug steeg tijdens de veenvormingl hiervoor worden de vol-
gende argumenten aangehaalcl.:

het Laagueen heeft zieh uítgebreid ouer het pLeístoeeen r.and-

gebíed.
op ueinig beschutte pLaatsen gíng de mariene sedimentatíe doon.

Nu Líggen die zeLfs hoger dan de top uan het opperulakteueen
tijdens de ueengroeí hebben tijdeLíjke en LoeaLe ouerstromin-

gen pLaatsgeuonden. Maríene afzettíngen zitten zo tussen het ueen.

De belangr.ijkste bijdrage over het oppervlakteveen
of het tlollandveen werd totnogtoe geleverd door STOCKIqANS F.

& VANHOORNE R. ( 1954 ) . Op iets meer dan 2OO plaatsen boorden
zr3 j-n het gebied Nieuwpoort-Wulpen-Alveringem-Diksmu.ide het
oppervlakteveen aan. Naast de botanische beschrijvingen in
het veld werden ook 4 turfprofj-elen op macroresten en 7 turf-
profielen op pollen geanalyseerd maar alleen de boompollen
werden in het profiel vermeld.
Zí) kwamen hierbij o.a. tot de volgend.e besluiten;

op basís uan níueLLeríngen hebben u)e uastgesteLd dat de ba-
sís uan het ueenpakket rond de zeespiegeL of enkeLe dm eronder
Lag. fn een uítzonderLíik geuaL uas dit op + 40 em.

de basis uan het veen bestaat meestal níet uít een eutroof
Deen. ALhoeueL er heeL uat LoeaLe uariatíes zíin euolueert
het ueen meestaL tot een oLigotroof ueen.

ten zuiden en ten oosten uan Níeuupoort kuam er een uitge-
strekt hoogueen (=tourbière bombée) uoor. Langs de rand hier'-
uan strekte zíeh een Laagueen uít.

op sommíge pLaatsen steeg het uaterpeiL zo sneL dat anorga-
nisehe sedímenten en/of rietueen zieh instaLLeerden.

op aanuíjzíngen tz,offen ue LoeaaL uerspneid meerdere ueen-

Lagen aan. Deze ueenLaagies bLíiuen eehten zeer dun.
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de diepene ueenLaagjes (tot 9,20 m diep) moeten ue aLLen

nog tot het Atlantieum rekenen onuíLLe Dan de beLangrijke
aanu)ezígheíd uan TiLia en uLmus.

de ueeng"oei sítueert zieh grotendeeLs ín het AtLantieum en

het SubboneaaL. Dít Leiden ue af uít de beLangriike aanwezíg-
heíd Dan het Quercetum mírtum en de opkomst met bLíjuende aan'
uezigheid uan Fagus bouenaan de profíeLen.

de oue?gang 'uan het SubboreaaL nd.a? het SubatLantieum hebben

ue níet kunnen uaststeLLen. Een pe?a.Lgemeende horízon met'
Sphagnum ímbríeatum díe een ooehtígen kLimaat zou aanduíden
hebben we niet kunnen aantonen.

- het uds ons onmogeLijk het ueen ín kaart te brengen. Daarom

kennen we de toestand rond de kreken onuoLdoende en hebben we

te weiníg gegeuens.

Bevat deze studie heel wat informatie op botanisch vlak en be-
vat ze ook de eerste verifieerbare chronologi-e dan kon het
geheel nog niet in een ruimtelijk ka<ler geplaatst worden zodat
verspre-idingsarealen, paleogeografie enz. ontbreken. Ook de

genese en het einde van de veengroei worden niet behandeld.

De aanwezigheid van het veen b-innen kroorbereik (=I3O

cm) kunnen we ook terugvinden op de bodemkaarten van het be-
studeerde gebied (AMERYCKX J.B., 1953,L954, 1958) . Het veen

wordt er weliswaar niet beschreven maar opvallend is wel dat
vanaf Houtave de pleistocene ondergrond hoger ligt dan meer

westwaarts.

TÀVERNIER R. & AMERYCKX J.B. (1958) spreken slechts
vaag over het oppervlakteveen dat zo'n 2OOO j. v. Chr. zou

ontstaan zijn onder invloed van een stilstand of zelfs mis-
schien van een zeespiegeldaling. Hiermee wordt het begrip 're-
gressie' aangebracht voor de periode van de veengroei. Argu-
menten ontbreken echter.

PAEPE R. (1960) wijst echter terug op de stijging
van het zeepeil tijdens de veenvorming

In 1965 verschijnt voor Zeeuws-Vlaanderen de Geolo-
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logische laat van Nederlandl op 1:50.OOO met toel-i-chtingen
door VAN RUMI\,IELEN F.F.F.E. Vooral het kaartblad Wesb Zeeuws
Vlaanderen is voor ons van groot belang daar dit gebied on-
m-iCdellijk aansluit bij het Oostelijk Kustgebied.
Over het veen vinden we verder de volgende informatie;

in gans llest-Zeeuus-VLaandez,en Ligt het ueencompLer dír,eet
op het PLeístoeeen. Het ís een typiseh z,andueengebied uaaz,ín
geen ondenscheíd kan gemaakt uorden tussen het basisueen en het
H oLLandu e en.

- meestaL bestaat het onderste deeL uan het ueenprofíeL uít een
grondmassa, díe naar bouen toe ouergaat in bosueen, Sphagnum-

ueen en heideueen met ríetdoorgr.oeííng.
de díkte uan het ueen uay,íeent uan enkeLe cm tot 230 em. Díe

staat ín nauu uerband met de hoogte uan het PLeistoeeen. De

ueengroeí begon in het Laat-AtLantíeum maar ín de hogergeLe-
gen gebieden ueeL Laten. De groei. Loopt door tot na de Romein-
se tijd.
We vinden hier dus twee belangrijke elementen die in fel con-
trast staan met de algemene opvattingen over de genese van de

Belgische kustvlakte;
de enorme uitgestrektheid van het randveengebied en de veen-

groei die in het gebied doorloopt tot na de Romeinse tijd.
Deze feiten moeten wel in verband gebracht worden met het
ontstaan van de lrTesterschelde maar het is de vraag of dit ook
niet moet gedaan worden met het Oostelijk Kustgebied of al-
thans een gedeelte ervan.

Een belangrijke paleo-ecologische bijdrage over het
randveengebied in West-Zeeuws-Vlaanderen werd geleverd door
MUNAUT A.V. (1967). Voor een ontsluiting ten zuidwesten van
Terneuzen bekomt hij na palynologisch onderzoek en CI4-d.t"-
ring de volgende resultaten:

I* De Geologische kaart van Nederland maakt voor de zee- en
rivierkleigebieden gebruik van een profieltype-legenda.
De kleur op de kaart karakteriseert de opeenvolging van be-
paalde afzettingen. Allerlei andere verfiiringen geven infor-
matie over de ouderdom van de afzettingen, de verschillende
lithologie, vertandingen enz. Zíe voor meer informatie bij DE

JONG J.D. & HAGEMAN B.P. (1960) en HAGEMAN B.P. (1963).



l3onder inuLoed uan een st,ijgende grond.uatentafeL heeft het
zandíg substraat een uochtíge podaoLizatíe ond,ergaan op het
einde uan het AtLantieum. Dit substyaat beuínd.t zieh tussen
-80 em en +4O em N.A.P.

de podzoL uordt zo uoehtig dat een.Deen ontstaat uaarin na
een zekene tijd pinus sgLuestnís domíneent

dateríngen uezen uit dat díe groue d,ennen meer d,an z5o jaan
uerden en massaaL afstieruen rond 4SOO B.p.

na dit afste?uen is e? tíjdens het subboreaaL een oLígo-
troof ueen aanu)ezíg waanbij het marímum uan uLmus ged.ateerd.
uord.t op 3750 B.P. Het Laatste maximum uan corgLus uond.t ge-
dateerd op 32L0 B.p.

íets na een eerste maximum uan Fagus uordt het .ueen oue?-
spoeLd met poLderkLeí uaarin serobíeuLaría pLana en card.ium
eduLe aanuezíg zijn. Dit ee?ste marimum uan Fagus word,t ge-
dateez,d op 22?O B.p.
Tenzij er erosie optrad stopte de veengroei hier dus aanzien-
Iijk vroeger dan de Duinkerken ll-transgressie.

rn de Braakman, enkele km van de hogervermelde vind-
plaatsr wêrd door I\,IUNAUT A.v. (1969) ook de wand van een fos-
siele klif parynorogisch onderzocht. Dit profiel situeerde
zíct:. in de overgang van de veengroei naar de mariene sedimen-
tatie en ook op die plaats werden subfossiele grove dennen
ontdekt. De overstroming van het veenr g€paard gaande met de
sedimentatie van de klei gebeurde iets na 24go B.p. opvalrend
in het pollendiagram is wer de sterke vooruitgang van de che-
nopodiaceae waaruit we de nabijheid of zelfs de aanwezigheid
van een zouttorerante vegetatie kunnen afleiden.

Nieuwe informatie over het Oostelijk Kustgebied wordt
verstrekt door DE BREUCK w., DE ttooR G. & MARECHAL R. (1969).
Aan de hand van boringen, ramsonderingen enz. wordt voor het
Oostelijk Kustgebied een stratigrafie opgesteld.
Hierbij onderscheiden ze o.a. het ,veen van Nieuwmunsterr. op
sommige praatsen bedraagt de dikte ervan 4 à 5 m maar meestar
is dat srechts or 5 à 2 m en grote diktes van het veen ontbreken
op het profiel.
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Bij enkere van deze boringen werden c14-d.t"ringen

uitgevoerd door DAUCHOT-DEHON M. & HEYLEN J. ( 1969 ) . De

stalen komen uit het 'veen van Ni-euwmunster' op twee ver-
schirlende plaatsen. Heer merkwaardig is we1 dat ze een iden-
tieke ouderdom hebbeni 5064 B.p. AIIeen de localizatie en de
diepte van de monsters worden vermeld. De aard van de mon-
sters, de dikte, de li-gging in het veen enz. ontbreken.

Bij één van deze boringen werd ook een kleirens
gevonden. De verschillen in microfossielen tussen de kleilens
en het veen werden bestudeer<l door DE GRoorE v. & MOORKENS T.
(1969). uit de aanwezigheid van o.a. sphagnum parustre 1ei-
den ze de hoogveenvorming af . Deze soort _is echter geen hoog-
veenvormer (zie bij III.F.3). Andere conclusie is het duide-
lijk mariene karakter van de klei. Dat zien we zowel aan de
chenopodiaceae en Armeria maritima bij de polren a1s aan de
Foraminiferen-associatie die overeenstemt met een ondiep, ma-
rien milieu. over het ontstaan van deze kl_eirens wordt niet
ui-tgewijd. rs het knapklei of vertegenwoordigt dlt kreirensje
een overstrominq sf aze?

De volgende publicaties over het Oostelijk Kustgebied
komen uit de randzone van de polders. Ten behoeve van de
autosnerweg Brugge-calais werd een raai boringen uitgevoerd
en onderzocht door PAEPE R. (f971). Ten noorden van de rug
oudenburg-Ettelgem komt het oppervrakteveen, op een krein
stukje Dár voor ars een bedekking van de tÍeichsel-dekzanden.
De dikte is gering en varieert met het microreliëf.

rn twee ontsluitingen ten westen en ten noorden van
Brugge wordt het oppervlakteveen in een identieke positie ge-
vonden. PAEPE R. & vANHooRNE R. (1972) beschrijven het ars
een dun laagje in een ontsluiting in de Moeren van l'leetkerke.
Het wordt er op sommige plaatsen afgesloten door een dun klei-
dekje van de afzetting van Duinkerken. rn st.-pieters-Brugge
namen PAEPE R., VANHOORNE R. & DERAYI"IAEKER D. (1972) ongeveer
hetzerfde waarr wàt het veen betreft althans. Een veenlaagje
van hoogstens enkele dm bevindt zich rond het niveau +2 m.
D-it veen is overdekt met een kleilaag van de afzetting van
Duinkerken
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In L974 wordt er door VANDENBERGHE J., VANDENBERGHE

N. & GULLENTOPS F. op het grensgebied met de polders een ge-
detailleerde stratigraf-re en paleogeografie opgesteld. Dit
was mogelijk dankzij terreinwaarnemingen en vele analyses
(korrelgrootteverdelingr palynologie, molluscen en diatomeeën) .

Onze aandacht richt zLch vooral op een veenlaag die in een
natuurlijke depressie van de Weichsel-dekzanden (Beerse-member)
gelegen was en gedurende een zeer lange periode kon bIi-jven
doorgroeien. Het veen heeft een dikte van bijna I,5 m en

reikt tot aan het oppervlak.
de ueengroei dte ueLíswaar LoeaaL uas, startte reeds in het

BoreaaL (127-1OB cm): Coz.yLus uersehíjnt en Pínus domíneert.
de sterke uítbreídíng uan TíLía en ALnus kenmerkt het At-

Lanticum (1OB-61 em). Het niueau 107,5-96,5 em geeft een da-
tering uan 8O2O B.P. Het SubboreaoL (uanaf 61 em) begint met

een tenuguaL uan ALnus, TiLía en Pínus en een steyke stíjging
uan Dr.yoptenís en de Erieaeeae.
- uegens het ontbreken uan Carpínus en Fagus uordt de grens met

het SubatLantícum níet duídeLíjk. Vanaf 36,5 cm uerschíjnen
de CereaLia. )ok de Er.ícaceae stíjgen feL uanaf dít punt.
Verder valt op te merken dat het ? A.P. vanaf 61 cm schommeLt

tussen 2OZ en 40?.

In een licenciaatsverhandeling bestudeerde ALLEMEERSCH

L. (1977 ) een veenprofiel in een ontsluiting nabij Zeebrugge.
Paleogeografisch is het belangrijk op te merken dat het veen
zíeh hier, op een paar km van de huidige kustlijn, zich nog

als een randveen manif esteert. De bas.is van het veenpakket van
I4O cm dikte bevindt zi ch op -8O cm. De top ervan lijkt geëro-
deerd. De resultaten van de studie der macrofossielen kunnen
we als volgt samenvatteni
0p het dekzandopperuLak ís een amonf ueen aanuezig. Híeruit
ontstaat een uegetatte met grote zeggensoorten zoaLs Canen pa-
nícuLata. Zo'n uegetatíe is kenmerkend uoor een míLieu uan

mín of meer uoedselríjk uater en u)e uerondersteLLen dat dde

ontstond na een duideLijke stijgíng uan het zeepetL. Later
ontstaat een bosueen met uooraL ALnus gLutínosa maar ook SaLír
eínenea en Frangula aLnus. BLíjkbaan kon de zeespíegeLríjzíng
de ueengroeí níet bíjhouden uant het reLatief uoedseLníjk bos-
'ueen gaat ouer naar een mesotroof ueen met Menyanthes tnifoLia-
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ta en BetuLa alba. Na een konte stiLstandsfaze met een
sterke ueruering zet deze trend zích door en er ontstaax
een oLdgotroof ueen met sphagnum en Er,íeaceae. Dit oLígo-
tt'oof ueen ís ouendekt met een homogeen, kaLknijk zand. dat
teuens heeL uat mariene scheLp(fragment)en beuat.

fn 1978 verschijnt een doctoraatsverhandeling
van THoEN H. over de kustvl-akte in de Romeinse tj_jd. Naast
veeL informatie over het einde van de veengroei en de vroe-
gere ontginning wijst h-ij erop dat de dateringselernenten j_.v.
m. archeologische vondsten van vroegere auteurs zoaLs CORNET
(L927) enz. onbetrouwbaar ziln omdat deze archeorogische
vondsten niet in situ lagen en stratigrafisch dus geen enkele
betekenis hebben.

Het uiterste noordoosten van het studiegebied wordt
ook besproken door HF:YSE I. ( 1979 ) . In het poldergeb-ied
vindt hij een dunne veenlaag die hij naar analogie met DE

MooR G. & DE BREUCK w. (1969) de 'afzetting van Nieuwmunster'
noemt. Deze afzetting bestaat uit een donkerbruin veen tot
venig zand en komt voor op een niveau tussen +r en +2 m. De

'afzetting van Nieuwmunster' heeft slechts een dikte van
enkele dm.

rn L979 onderzochten BAETEMAN c. & VERBRUGGEN c. de
belangr-i-jkste veenlaag in het westen van onze kustvlakte op
twee dicht bij erkaar geregen plaatsen. Met behurp van de cr4-
methode werden de top en de basis gedateerd en om de 3 à 5 cm

werden de po1len onderzocht. De berangrijkste veenlaag bereik-
te in de boring van Avekapelle een dikte van r8o cm maar in
de ontsluiting van Booitshoeke was die onderbroken door een
kleilaag van ongeveer 70 cm dikte.
Beíde pnofieLen uonden opgespLítst í.n een eutroof en een oLi-
gotnoof gedeeLte. Het eutroof gedeeLte uordt in 3 zones on-
ders eheiden:

een eenste euoLutíe geeft een uenLandtng ueer. Een zeer uLug
uerduíjnen uan chenopodiaeeae en de opeenuoLgende maríma .t)ooy

Phragmites, Sparganium en Cgperaeeae, SaLir en ALnus. 7ok
Dnyopteris speeLt uLug een zeer beLangníjke noL

een uoedselarmere en d?ogene zone met nog ueeL ALnus maar
uerhogíng uan BetuLa en Myríca.



een uoehtiger zone met in AuekapelLe een d.ominantie uan 17

ALnus en in Booítshoeke een íntercaLatíe uan klei met ín het
poLLenspectrum een pLotse opkonst uan chenopodt,aeeae en bij
de bomen een uee,gaue uan de negionaLe poLLenneersLag.
Daarna uoLgt een oLí,gotroof gedeeLte;

ín AuekapeLLe bekomen Myz.íea en BetuLa een absoLute d.omi-
nantie ín de uegetatie uaanbii bleek stíLgeuaLLen te zíjn.

Latev, uordt het ueen tenug uoehtiger en een hoogueen-afzet-
tíng (=a raised bog stage) met caLLuna en sphagnum domíneer.t.
uit de pollenanalytische gegevens worden geen chronologische
besluiten gehaald. Daarvoor baseren ze zich uitsluitend op

14
C- --dateringen van het veen.
De basis van het dikke veenpakket wordt voor 2 dateringen ge-
schat op 48ooB.P. Een derde datering van de basis geeft 43oo
B.P. Dit verschil wordt door de auteurs verkraard door jon-
gere worteldeeltjes. uit werk materiaal de stalen dan wer
bestaan wordt overigens niet beschreven.
De auteurs vermelcen ook cr4-d.t"ringen van de basis van het
veenpakket uit de omgeving van Lampernisse en Leffinge. Deze
plaatsen liggen iets dichter bij het pleistocene randgebied
en uit d.eze gegevens besruiten ze dat de veenvorming er start-

te tussen 45OO B.P. en 48OO B.p.
De top van de veengroei geeft vorgens de auteurs twee belang-
rijke periodes;

een eeï,ste peníode nond SSOO B.p.
een tueede periode rond Z0OO B.p.

opvallend is dat in Lampernisse de veengroei in beide periodes
stopt. Hoever deze plaatsen van elkaar verwijderd ziln en hoe
ze geregen zijn wordt ook niet vermerd. Misschien hebben de
afgravingen bij de zoutontginningen (THOEN H.,1979) voor een
verlaagd oppervlak gezorgd.
Eigenaardig lijken ook de volgende gegevensi hoogt e

o,,'r,uoo"ttu' o"r:,t u"tr:,n"" no 
::-:: :1:zi 

"t3 

tr-i. 
z.t:

58-60 33sO ! 170 B.P. 1.65
A1s we een goede staalname en exacte resultaten veronderstel-
len groeide het eutroof bosveen 22 cm in Boo jaar en het ge-
humificeerd, oligotroof veen 75 cm in loo jaar wat ons gezien
de gegevens van AABY B. & TAUBER H. (f975) onwaarschijnlijk 1ijkt.



18Deze weinige en soms eigenaardige resultaten worden verge-
reken met meer uitgebreide resurtaten uit Noord-Nederland.
Het begin van de veengroei zou overeenstemmen met calai-s rrr.
De duidelijk nattere faze of overstromi-ngsfaze zou overeenko-
men met calais ïv-B. Het einde van de veengroei zou overeen-
komen met Duinkerken O.

verder wj-jzen de auteurs erop <1at het veen zich bovenaan weI
ontwikkelde tot een oligotroof veen maar dat er helemaal niet
mag gesproken worden van een hoog opgroeiend hoogveen (=a high
domed raised bog). Tijdens de veengroei steeg het zeepeir
constant hoewel het mogelijk is dat kteine schommelingen hier-
in voorkomen.

In 1981 verschijnt het doctoraal proefschrift van
BAETEMANI c. over de horocene ontwikkeling van het westerijk
Kustgebied. De resurtaten van de boringen met beschrijvingen
in het verd waarbij een aantal rithorogische facies onder-
scheiden werden, worden voorgesteld volgens een lithorogisch
classificatiesysteem gebaseerd op BARCKHAUSEN J., pREUSs H. &

STREIF H. (L977). Dit systeem biedt de moselijkheid om het
vollecige Kust-Holoceen voor te stellen waarbij arre t-itho-
logische informatie vrij eenvoudig maar duiderijk op kaart
kan worden gebracht.
over de verspreiding en het voorkomen van het veen kunnen we

uit dit werk de volgende grote lijnen halen;
- ín het randgebíed uan het PLeístoeeen ís het basísueen mees-
tal níet goed ontuíkkeLd. rn de omgeuing uan Leke uaar de
dekzanden zich uer uítstv,ekken en ondiep annwezíg zijn ís het
basísueen ín de randzone goed ontuíkkeLd. Het ueen komt naar
bouen meestaL uoor tot het niueau 1 à 1,5 m.

- aLs het PLeístoceen dieper Ligt komen er zoueL bouen aLs
onder het ueen kLastísehe, hoLoeene sedímenten uoor. Naarmate
de pLeístoeene ondergz,ond díeper komt te Líggen, uoz,dt de
DeenLaag opgesplítst en uordt die uervangen door een afuisse-
Líng Dan het Lagunaiz. facies en de ueenLagen.

aLgemeen uoz'dt udstgesteLd dat Lle meer zeeuaants terug sLeehts
één ueenLaag knijgen en dat díe dunner uordt. uíteíndeLíjk
uigt díe uit. Níet aLLeen bíj de geuLen maar ook ín het ues-
ten uas de ínuLoed uan de zee ueeL groter,.

de díepere ueenLagen zijn dun en bestaan meestaL uit r,íet-
ueen. rn zeer ueel boníngen met een diepe ueenLaag is die
aandezig rond het niueau -Z,S m
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- de díkte uan de bouenste
7,5 m. De basís eruan Ligt
top tussen 7 en 7,5 m. fn
best ontuíkkeLd ís, Lígt de

uan -2 m.

ueenLaag uaríeert meestaL z,ond de

meestaL tussen -0,5 en O m en de

de gebieden uJaar. de ueenLaag het
basis erluan zeLfs op een ntueau
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II.C EIruoe VAN DE VEENGROEI MET BoVENLIGGENDE sEDIMENTEN

BELPAIRE M. (1827) geeft reeds een zekere verklaring
voor het einde van de veengroei en de overstromingen. Hij
spreekt van de doorbraak van de zee bij stormen, overstromingen
en kreekvorming. De kleisedimentatie verklaart hij a1s vorgt;
- La men porte en eLLe-màne Le remède au bouLeoensement qu,eL-
Le uíent de produine. En arriuant su? ees tenres, ses eau&
tenaient en suspensíon une grande quantité de uase, appontée
dans son sein pan Les ríuiènes auoisinantes et que Les fLots
souLeuaient; maís retnouuant íeí Le eaLme, eLLe La Laisse pné-
eípíten et former Le premier feuíLLet d.,une eouehe Daseuse.
chaque jour de nouvelLes eauv uiennent apporter un nouueau
feuiLLet à eette eouehe Qui, auee Le temps aequerra une épais-
seur de pLusieus pieds.

Ni-euwe informatie over het einde van de veengroei
vinden we bij de geologische kaart (Rtrror A.,1995,1992). Hij
geeft hiervoor de volgenCe verklaring;

op het einde oan de ïeeng"oeí daaLde de boden maa? een d.ui-
nenníi besehermde het gebíed. EenmaaL díe doorbroken werd het
ganse gebíed oue?stroond tot aan de huídige poLdergnens. Af-
uisseLingen uan Leem en zandíge kLei en zand uenden in díe tíjd
afgezet (alr 2 op de geoLogisehe kaart). Dít gebied sLibde op
en een Genmaanse bewoni.ng kuam e? zíeh uestigen. Bewíjzen
hienuan uorden geLeuerd door een zuarte Laag met ook houtskooL-
resten. Deze període begon omstreeks s00 na chr. en duunde tot
840 na chn. De onderste kLeí uan de poLders (alp L) uend in
een kaLmere, Lagunaíne peniode afgezet. Het uater oan deze
Lagune beuatte aLLeen kLeídeeLtjes in suspensie zod.at e? zieh
oueraL een manteL met zva?e, pLastisehe kLeí uonmde.

coRNET J. (L927 ) ziet de assise de Dunkergue als zíïn-
de afgzet cloor een positieve beweging van de zee. Hij noemt
ze de 'invasion marine du 4e siècle'. cornet vermeldde tevens
dat het facies van de sedimenten afhankelijk is van de afzet-



2I
tingsvoorwaarden. rn de geulen en kreken werd het zand af-
gezet en de klei bezonk in ondiepe delen.

Voor nieuwe gegevens moeten moeten we wachten op
TAVERNTER R. in L947. Hij vertelt er o.a. de volgende zaken:

bíi het begín 1)an d.e 4e eeuu na Chr. d.oorbneekt d.e zee een
duinengordeL en ouenspoeLt het ganse paLdengebied.

bíi de doorbraakpunten uerd het ueen díkuijLs uoLLedíg ueg-
gesLagen en díepe geuLen uerden geuonmd.

de doorbraakpunten kan men teruguinden omdat deze geuLen 7,a-

ten opgeuuLd uerden met zandig matev,íaaL teruijL het '0een be-
dekt uend met een kLeíige Laag.

- de seLectíeue sedimentatíe zorgde uoor een omkeríng uan het
t,eLíëf uegens de inklínkíng uan het ueen en de kLeí.

ín de míddeLeeuuse períodes uend de zee pLots door díjken-
bouu geremd en e? kuamen erosieue kz,achten op buitendijkse ge-
bíeden. Daardoor kon een rauijnuormig systeem uan geuLen ont-
staan dat Later opsLibde

De Duinkerkse transgressie wordt door TAVERNIER R.
(1948) ingedeerd in 3 fazen. opvallenc is het verschil dat
gemaakt wordt tussen de Ie en de 2e faze. Hoe die verschirren
bewezen worden en hoe ze te verkraren zíjn wordt niet vermerd.
voor dateringen van de Duinkerken T-faze ver:wijst h-'i-j naar
vonsten in Walcheren.
Bíi de Duinkerken r-faze drong de zee het ueenLandsehap bínnen
en ín de streek uan lluLpen uínden we bouen het ueen een zan-
díge afzettíng díe Later doon jongere sedimenten uerd bedekt.
rn de streek uan Knokke (Langs de rjzen) treft men uaak marie-
ne sedimenten uít díe periode aan rustend op ueen en door een

iongere ueenLaag bedekt. Tijdens de afzetting uan de zone uan
Ííulpen uerd een gnoot gedeeLte uan de kustuLakte uan ouerstro-
míng geuríjuaard en bLeef uaarsehíjnLijk doorLopend beuoond.
Bíi de Duinkenken rr-faze drong de zee binnen Langs bepaalde
kreken en had een feLLe erosíe pLaats; hierdoor werd het ueen
geheeL of gedeeLteLíjk ueggesLagen. rn die periode uend het
ueen met kLei bedekt en de geuLen ee?at met zand en Laten met
kLei opgeuuLd. De Duínkenken Il-feze ouendekte het ganse
poLdez.gebied.
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op basis van ctegevens i.v.rn. de bodemkarterj-ng bren-

gen l4ooRM,At'11\1 F. R. & AÏríERYCKX J. B. ( 19 50 ) enl<ele n j-euwe elemen-

ten over het e j-nC,e van de veenqroei i

tíjdens de Le faze, díe dateert uan het begin uan onze tiid-

rekeníng, kuamen enkeLe beLangríjke doorbraken uoor in het

gebíed. ten noord.oosten uan Oostende en een kLeínene doonbraak

nabíj Veurne. In het ueengebíed uerden een aantaL getdidegeu-

Len gesLagen díe bij Oostende tot maxímaaL tot op'7 km aehtet

de huid.ige kustLíin uoorkomen. Deze geuLen ueTden opgeuuld

met zand.íg materíaaL maar Langs de t'anden ook met kLeiige af-

z ettíngen.
tijd.ens de Duínkez'ken If-tnansgt'essie uerd het Deen oLak uoor

de kust ouer een gnote oppeTuLakte geheeL DeggesLagen. Vet'der

Land.inwaarts uerden in het ueen kreken geuormd dooz' de erode-

rencie uerkíng uan d.e getíidestt'omíng. De Moeren uan Meetketke

uerden níet bedekt met Duínkerkert Ir-sedímenten.

MCOp*t{A\iN ll.R. (195f ) wj-jst er op dat er zandj"ge en

l<lei--i-ge j-ntercalaties voorkornen in het bovenste geceelte van

het veen. H_ij beschour^:t ze als sedimenten van cle Duinkerken

I-transgressl-e. In het veen werCen plaatselijk ook vloedgeulen

geëroCeercl. Buiten het overstroomc-1. geb-i-eC was de transgressie

merkbaar in de veengroei; Sphagnum en Carex-vegetaties werCen

overgroeiC, door Phragmites-veen.
Hier beweert l400rmann dat de Moenen van Meetkerke niet over-

stroomden omdat het veen er zo hoog opgegroeid vras.

wat het wegslagen van het veen l:etreft venmelcit h-i-j tevens dat

de getijdekreken ten dele ontstaan zíJn j-n de afwateringsstro-
men van het veengebiecl.. Op de Duj-nkerken I-sedimenten wordt

op veel plaatsen een venige Iaag aangetroffen. Naar analogie

met BENIrIEI\I4 J. & VAN DER I-[EER. K. (195d wordt d.e Duínkerken I-

transqressie geplaatst tussen de IIe eeuw v. Chr. en de Ie

eeuw na Chr . Zj-j baseerden z.ich hj-ervoor op archeologische

vonC,sten op Walcheren en in het Westland'

Werden -in het artikel van MOORMANN F'R' (f95f ) c1e

overstrom-ingen gedateerd in een perJ-ode van 3 eeuwen dan

plaatsen M.OORI\'IANN F.R. & TAVERNIER R. (1954) deze -in een zeer

korte periode rond lOO j. v. Chr. Hiervoor steunen ze op ge-
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gegevens van walcheren (BENNEI"IA J. & VAN DER MEER K.;I952) en
op het feit dat de Duinkerken l-sedimenten reeds sporen van
Romeinse beschaving vertonen, Elders werd trouwens,reeds een
nieuwe venige laag op die sedimenten gevormd.

AMERYCKX J.B. (1953) schrijft dat cle l4oenen van Meet-
kerke tot voor de Duinkerken ll-transgressie uit een veenge-
b-iecl bestonden met hoogopgroeiend hoogveen zodat het nauwe-
lijks overstroomd werd. ïn de vroege Middeleeuwen zou het
dan a1s eerste gebied tot veenontginning gediend hebben en zo
goed als vol-ledi-g afgegraven zí3n tot op de pleistocene onder-
gronC.. Fi-r-storische bronnen ter onCerster:ninq van Ceze ziens-
w-i-jze heeft hij echter niet voorhanden.

Uit een overzicht van de veenontginningsgebieden van
de polders, gepubliceerd door AIvIERYCKX J.B & II{OORMANN F.R.
(1956) kunnen we voor het Oostelijk Kustgeb-i-ed de volgende
belangrijke zaken halen;

het gebruik uan ueen 1)oo? zout.uínníng is uoo?zouev gekend

onbeLangrijk geueest.
bii kLeíne ontgínningen werden putten geg"auen uaaruít het

ueen gedoLuen uend en dan terug díehtgegooíd. Die gebieden
hebben nu een zee? oneffen terrein.

bíj gnote ontginningen werkte men systematíseh in Lange ?íj-
en en,zo uerd een gans gebíed afgegrauen. Nu ziet het apper-
uLak e? reLatief uLak u'f,t maar ueL Lager geLegen.

grote oeenontginníngsgebíeden aan de Oostkust zíjn in het ,r

gebíed, rond Houtque (uooral ten oosten uan de donpskern), de

Moenen uan Meetkerke, Oostkerke en het gebied tussen DudzeLe

en Heíst geLegen. De zone nond llitkenke-Níeuwmunster-Zuíen-
kenke heeft oeeL kLeíne ontgínningen.

AMERYCKX J.B. (f 959) brengt een nj-euw element aan
bod; naast de 3 Duinkerkse transgressies spreekt hij van 2

regressies. Voor het bewijzen van deze Romeinse en Karolin-
g-i-sche regressies baseert hij zich uitsluitend op sporen van
menselijke activiteiten (vondsten, bewoningsoppervlakken) en

vermeldingen in kronieken.
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Duinkerken r-afzett-i-ngen in zeeuws-Vlaancleren. op de plaat-
sen waar door latere transgressies erosie opgetreden is, ont-
breekt het heide-sphagnumveen in het algemeen. Hij spreekt
zowel van vlakke overstromingen r^raarvan de dikte varieert van
O tot 5 m als van tliepe afzettingen in de kreken tot 30 m

dikte. Hij schrijft verder;
de Duinkenken rï-transgressie heeft uoo?aL in de kreken e?o-

derend op het ondenlíggende ueen gewerkt. BehaLue deze kreken,
díe zandíg ontuikkeLd ziin bestaan de Eainkerken ff-afzettingen
uit urij zua?e kLeien, uoo?aL in die gebieden uaa? men met
eehte kombergingsafzettíngen (poeLgronden) te maken heeft.

de Duínkerken flfa'afzettingea bestaan ín West-Zeeuus-VLaan-
deren uit opuassen zoals het teiLand aan cadzand' en het ge-
bíed ten noorden Dan Groede.

de Duínkerken rrrb-ínbraken u)a.ren zee? heftig. Er ontston-
den díepe geulen, die soms tot een díepte uan SO n konden in-
snijden. ïn de omgeuing uan het zwín uaren die zeer beLangnijk.
Er bestaan voJ-gens van Rummeren F.F.F.E. bodemkundige verschir-
len en ook het contact met het veen is anders.
- Duínkerken rrr-afzettingen zíjn kaLkhoudend, aLLeen de bo-
penzàg'de i.s soma kalkanmt ên zíj uertonen regeT,natígen oue?-
gangen oan Licht naa? zuaan. Bouendíen is het ontbreken uan
een samenhang met de ueenondergrond duideLíjken dan bij de
ouenige Duínkenken-afzettíngen, doordat de basís in het aLge-
meen enígszíns zandíg ontuíkkeLd is.
over het ar dan niet verslagen zijn van het veen schrijft hij:
+ naast smaLLe, ondiepe kreken bestaan er ook diepere DeenLoze
kreken. Dit zijn kreken, uaarín en oaaronden geen HoLLandueen
uondt aangetroffen. Dít ís in regeL te danken aan insníjding
van de kreken door het oeen heen. Het ís eehten ni.et uitge-
sLoten dat het op bepaaLde pLaatsen nooít tot ueenuonmíng ís
gekomen.

in de gebieden uaar het PLeistoeeen een hoge Líggíng heeft,
kan door kneekuorming een situatie ontstaan, waanbíj door de
uitsehurende uerkíng Dan het in- en uí;tstromend uater het 1)een

ueggenonen is en het PLeistoeeen ternauuernood geërodeerd ís,
zoaLs bíj l{aterLandkerkje dn West-Zeeurts-Vlaanderen.
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MUNAUT A.V. (L967,L969 ) merkt op dat de top van

het veen ander aspect heeft.
Bij Terneuzen (ttuNaut A.V. ,196].) is het bovenste veenlaagje
sterk verweerd en structuurloos. Hij vermeldt ook dat het
locaal kan geërodeerd zí3n.
In de ontsluif-ing van de Braakman (UUNaUt A.V. ,L969) Iigt er
bovenop een laagje.van een lo-tal cm humusrijke klei. Dit
situeerde zích korte tijd na 2480 B.p. en in het porlendia-
gram zijn de chenopodiaceae reeds s'ter:J< in opkomst. wegens
de aanwezigheid van humusrijke klei tussen de krei en het
veen kan hier moeilijk sprake zí1n van erosie.
Beweert VAN RUI',IMELEN F.F.F.E. (1965) dat het veen in Zeeuws-
vraanderen tot na de Romeinse tijd breef doorgroeien op
basis van één pollenprofiel in Zeeuws-vraanderen dan zien we

ook dat het hier gevaarlijk is te verargemenen voor het ganse
gebied.

DE BREIICK W., DE MOOR G. & MARECFIAL R. (1969) beste-
den weinig aandacht aan het eince van de veengroei en de bo-
venliggende sedimenten. Die zouden bestaan uit een onderste
en een bovenste gedeerte. rn feite baseren ze zich vorre-
dig op de resurtaten van AMERYCKX J.B. (1953,1954), bekomen
bij de bodemkarter-ing.
De afzettíng uan Duínkenke rau'[neert soms het onderLíggende ueen
en de afzetting uan Zuíenkez.ke. Hët ueen uan Níeuumunster uor.d.t
af gedekt door kLeii.ge sedímenten en in de Moey,en uan Meetkerke
ís het in de MiddeLeeuuen uoLledíg afgegrauen. wegens zijn
hoge Liggíng en zíjn beschutting aehter een strandwaL werd het
daar níet bedekt door de afzettíng uan Duinkerke.
Historische gegevens over die afgraving worden niet vermel_d.

Op sommige profielen uit de omgeving van Zeebrugge
(ALLEI\'IEERSCH L., L977 ) zien we dat er in het veen geulen ge-
erodeerd werden tot in de onderliggende sedimenten.
rn de overgang tussen een poelgrond en een kreekruggrond wer-
den de sedimenten geanalyseerd. Een sedimentatiecyclus met
slikke- en schorremateriaal werd teruggevonden. rn deze lo-
cale studie werden geen correraties geregd met de verschirlen-
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de Duinkerken-transgressies.
Merkwaardig is wel dat het bestudeerde veenprofiel afgeslo-
ten wordt door e€nzandpakket van homogene, middelmatige en

kalkrijke zanden. Dit staat dus wel in contrast met de

theorie van poelgronden en kreekruggronden waarbi-j het veen
ofwel grotendeels zou weggeslagen z)4n (vooral in de kustge-
bieden) ofwel bedekt werd met zware klei.

Belangrijke n-ieuwe informatie over het ej-nde van de
veengroei en vroegere ontginningen wordt in een archeologische
stud-i-e aangebracht door THOEN H. (1978).
Hij stelt dat het oppervlakteveen in de Romeinse tijd uitge-
baat werd als brandstof. De veenontginning is o.a. gekend uit
een tekst van Plinius maar voor het Belg-ische Kustgebied werd
ze ool< archeologisch aangetoonC te Zoutenaaie en te Leffinge.
Tijdens opgravingen in Leffinge bleek een Romeins zoutwj-nnings-
centrum aanwezig te zijn en deze industriëIe bezigheid was

aangelegd op het veen. De top van het veen was systematisch
weggegraven voor brandstofwinning voor de zoutoventjes.
Naar analogie met OVAA I. (1971) acht hij het mogel-ijk dat de
rechtlijnige krekensysteÍnen in de omgevj-ng van Stalhille-
Houtave zouden teruggaan op- Romeinse ontwateringssystemen.
Voor het havengebied van Rrugge bewijst hij dat die vondsten
(met o.a. de boot van Brugge) teruggaan tot de IJzertijd. De-
ze boot dateert uit de 2e eeuw v. Chr. Die vonCsten uit de

IJzertijd bevatten ook veel briquetage-elementen zodat er
ook veel zoutwinning aanwezig was. Er moest dus via een kreek
verbinding ziin met de zee. Andere zekere vondsten uit de

Ijzertijd ontbreken.

Bij de werken aan de haven van Zeeburugge werd door
DE LOE A. (19O3-O4a, 19O3-O4b) een houten raamwerk ontdekt.
Deze constructie was vastgehe-icl in het veen en volgens THOEN

H. (1978) gaat het h-ier ook om zoutwinning. Het is dus goed
mogelijk dat hier, net zoaLs in Leffinge, het veen in de Ro-
mej-nse tijd reecls afqegraven werd.
Op het. strand bij Raversijde werden eveneens resten van een
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rn de omgeving van wenduine zijn er tevens veel bewonings-
sporen gevonden. Deze vondsten bevonden zich j_n mariene
sedimenten en dateren vooral uit de rre en rrre eeuhr.
Het einde van de Gali-o-Romeinse bewonj.ng werd door twee on-
afhankelijke factoren bepaald;

ueruoestingen na inuaLLen in de periode z6g-zzo. Deze d,ata
zíjn numismatísch bepaald.

ouenstromíngen kort nadat de nederzettingen De?uoeat uanen.
Dit kon vastgesteLd worden doordat maríene sed.ímenten de
brand- en puinLaag bedekten. rn tegenstelling tot het pLeis-
toeene randgebied ontbreken Latere Romeinse uond.sten in het
Kustgebíed en de burehten uan het Lítus saronieum Líggen op
het pLeístoeene nandgebíed.

HEYSE r. ( 1979 ) onderscheidt in de afzetting van
Duinkerke drie lithotypes:

een eerste Lithotgpe ís uooraL zandig. Het bestaat uít een
donkengrijs, middeLmatig fijn zand dat zee? kaLkrijk ís en
ook maríene scheLpstukken en seheLpgnuis beuat. Het is 1)oo?-
aL ontuíkkeLd in geulen uaarvan de meeste tot 3 à 4 n d,iep
ziin; de grootste geulen kunnen et)en?r)eL 1s m bereíken. Deze
geuLen doorsnijden de afzettíng uan Nieuwmunsten en d,ieper
geLegen afzettingen.

tuee andere Lithotapes zijn meer pLaatuormíg ontwíkkeLd.
ze bestaan uit zandige kleí of Lemíge en zandige Lamínae.

BAETEMAN C. & VERBRUGGEN C. (f979) brengen nieuwe
stellingen over het einde van de veengroeii
ïn het westelijk Kustgebied uend het Deen níet dineet bed.ekt
door maniene sedímenten en het uerd zeLden deggesLagen. op
de meeste pLaatsen ontstond een Lagune en het ueen is meea-
tal bedekt met een sterk onganiseh kLeilaagje l)an zo,n zo
en dikte.
Porrenanalytisch is het plotselinge verdwijnen van sphagÍnum
het opvallendst. De resurtaten van de macrofossielen geven
voor de periode na de veengroei bij SToCKMANS F. & vANHooRNE

R. (1954) een samenraapsel van allerlei elementen wat volgens
ons op allochtoon materiaar wijst en niet op een vegetatie
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met allerlei elementen. De auteurs spreken
duidelijke mariene invloed en van afstromend

echter van een
water op hoger-

gelegen gronden. Het ontstaan van een ragune verklaren ze
op de volgende manier;
the shaLLou Lagoon, eouering the peat, most probabLg ea.me ínto
enistenee due to a rise of the ground.uater-LeueL ínfLueneed.
by Land,uaten díseharge and a positíue sea-LeueL mouement.
A mueh too high grounduater-Level, the suppLy of ninerogenie
materiaL as weLL as a sLight influenee of eutrophíe and. on
blaekish uater must haue eaused, the d,eath of the moss t)egeta-
tíon. Anyhou a'LL these ínfluenees hampened, the uegetation in
sueh a degree that the neaL peat aecumuLation uas etopped. and,
neplaeed by a strong organíe eLay formation.

BAETEIVTAN C. (1991) wijt het e_inde van de veengroei
aan een doorbraak van de zee' waardoor de beschermende duinen
verzwakten en de getijdengeulen víeer actief werden. Naast de
samenhang der gebeurtenissen, zoals die beschreven werden door
BAETEMAN C. & VERBRUGGEN C. (1979), komt ze tot cte volgende
besluiten:

de getijdengeuLen tiaren ook uerantuoond,eLíik uoo? mariene
erosíe aan de rand uan het kustueenmoe?es, d.aard.oor zongd,en de
ueenriuiertjes Doo? een intense dnainage uan het ueengebied.
dat op die manier stenk ontuatende en op d.íe maníer bLank kwam
te staan.

doon de sneLLe ínkLínkíng kwam het t)eenland,sehap ond,er uater
te staan.
- de ueenuonming kuam definitief tot een eind.e en werd !e?uan-
gen d.oor een sterk onganische kLeí d.íe tot bezínkíng kwam in
de Lagunes.

-'het ueen is bíjna nengens reehtstreeks bed,ekt d,oor uad,sed,i-
menten.

- de oeengroei eindígde tussen asoo en gooo B.p.; bij r,ampen-
nisse bLeef het ueen doongnoeien tot zs7o en zo4o B.p.

een nieuue en sterkere inuasíe uan d.e zee steLd.e een einde
aan het Lagunaire miLíeu. Deze moeten ue sítueren omstreeks
2300 tot 20oo B.p. omdat de ueenaeeumuLatíe op de pLaatsen daa?
het neehtstreeks bedekt is metuadsed.,imentery gestopt is in d,e-
ze periode.
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De besluiten over de lithologie en de stratigrafie van de

sedimenten' jonger dan het veen kunnen we als volgt samenvatten;
ín de sedímenten die nagenoeg de geheLe kustuLakte bedek-

ken, komen geen aanuíjzingen uoo" dat ze ín persehiLlende
penioden zouden afgeaet zijn.
- de geLeídeLijke, LateraLe oersehuiuíng uan de uensehíLLen-
de mí,Líeu' s ( m. n. sehorre , sLikke t Qemened uad, zand.wad) ge-
beurde in het aLgemeen van Land naar zee

de LíthoLogísehe uersehíLlen, zou)el LateraaL aLs uertieaaL,
moeten zeker níet aLs pLotse gebeurteníssen besehouud uorden

het heeft bíjgeuolg dan ook geen zin om dat pakket uad
sedímenten onder te uerdeLen ín tnangressies op basís uan

LithoLogis ehe t)e"s ehiLlen
- wat ín d,e Litenat,uur aLs Duinkevke tnansgressies uerd. be-
sehreuen, moet ín feite besehouwd, wonden aLs belangníjke storm-
uLoeden.
Over de vroegere verspreiding en het wegslagen van het veen
wordt het volgende gesteldt

het komt zee? duídeLíik tot'uítíng dat de bodenkartering
destíjds probLemen had om de aanuezigheid oan zandige sedimen-
ten te uenkLanen

de zandige sedinenten zijn sleehts in bepaalde geuaLLen aLs
zanden uan getíjdegeulen, t)aar het Deen destíjds ueggesLagen
wend op te uatten
- meestaL gaat het om andene sedimenten zoaLs zanden oan hoog-
geLegen pLeístoeene 

"uggen, uitgestrekte zanduadgebíeden en
een zandig faeies uan de uad sedimenten



II,D BeeIru VAN DE VEENGRoEI MET oNDERLIGGENDE SEDIMENTEI{

Het begin van de veenvorming wordt door BELPATRE

M. (1827 ) op de volgencle manier verklaard;
un éuénement queLeonque, dont on ne peut guèr,e assignev La cause,
aura faít baísser promptement Le níueau de La mer de pLusieurls
pieds, de manière à mettne sec Les bartcs dont LL stagzt. Ces banes
étaíent ainsi assechés, des dunes s'a sez,ont bíentït formées,
qui en auront éLeué encore Les parties hautes et fot,tifiées La
nouueLLe barríère opposée à La mer.
ceLLe-cí ntayant plus d'aeeès dans Le bassín, L,eau d.e me? qui
s'a trouuait se?a éuapor.ée, êt aura été z,emplaeée en pantíe par
Les eaufi pLuuiales quí tombaíent, et Qui, se néunissant d.ans La
partíe infénieune, auront foz.mé Les marais dont panLe césan,
LesqueLs ont produit La couehe de tounbe.
Deze verklaring voor het ontstaan van het veen brijft in gro-
te lijnen bewaard en dikwiirs niet verder gespecifieerd.

Voor het gebied van de oostkust bevat de georogische
kaart (Ruror A.,1895) informatie waar later nog nauwelijks op
gewezen wordt. Giobaal genomen kunnen we stel-l_en dat ten oos-
ten van cle lijn stalhi-Ile-Blankenberge het veen op andere se-
dimenten rust dan ten westen van die lijn;

ten westen spreekt hij van aLnT: sabLe fin, pLus ou moins argiLeux
-ten oosten spreekt hij van q4^, sabLe grís uend.àtre, à gt,aíns
assez grlos parf ois Limoneun, auec coquíLles marines uerls La base
Deze q4m ziet RUTor ars een marien facies van het Flandrienl.
RUTor merkte dus in 1895 reeds een gelijkenis op tussen de zan-
den onder het veen in bepaalde delen van de kuststreek en de
Cekzanden.

BLANCHARD (1906) ziet in het pakket sedimenten dat
zích, onder het veen bevindt maar boven het rertiair we1 een
verandering naar de top toe. Het gaat meestal om een grijs,
zeer fijn zanc maar bovenaan is er een kleiig facies dat door
de auteur ars een lagunaire afzetting geinterpreteerd wordt.
r h"a Flandrien is volgens hem de laag die door de raatste
transgressie van het Onder-Kwartair afgezet werd

30
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In 1946 schrijft TAVERNIER R. het volgende over
het begin van de veengroei:

- ín NederLand en DuítsLand heeft er zíeh een'peen op gtote
diepte' geuormd. Dit ueen geeft het begin aan uan de hoLoeene
opuuLLíng en ontstond aLs geuoLg uan een zeespiegeLníjzíng.
fn het oosteLíjk gedeeLte uan het kustgebíed uenbindt dit
'ueen op grote diepte' zieh met het topperuLakteueent.

in BeLgíë ís de situatde eehter anders; het tueen op gnote
díepte' of tbasisueen' is ueiníg ontuikkeLd en het uoor.komen

onregeLmatí9. Het nust daay'enbouen op maríene en estuaríene
s ediment en .

Anderzijds vermeldt TAVERNIER R. (1947 ) dat er in de

zone van Leffinge veen kon ontstaan. Die zone van Leffinge
wordt als dekzand beschouwd. Door de st-ijging van het zee-
peil was het mogelijk dat zich veen ontwikkelde op die dekzan-
den. Hij wijst er echter niet op dat dit met het basisveen
moet gecorreleerd worden.
Het opperuLakteueen bestaat aan de basis uit een níetueen dat
direet op de mariene seddmenten rust. Deze maríene sedímenten,
gekend aLs de tsabLes píssardstof'assíse de CaLaís'zijn ge-
uonmd onder omstandígheden te ue?geLíjken met de huídíge Wad-

denzee en zíjn gemíddeLd 10 m dík. Een duínengorde'\, sLoot de

toegang tot het gebíed af en op dít bLootgeLegde opperuLak
begon een níetueen zieh te ontuikkeLen.

IvIOORMANN F.R. (1951) beweert ook dat het gebied rond
Veurne ingenomen werd door wadafzettingen vlak voor de veengroei.

deze aadafzettíngen beuatten zoueL zandíge aLs kLeiíge ge-
deeLten. Het gaat ín hoofdzaak om zandíge stz,oken uaartusaen
kLeiíge pLaten Líggen díe soms Lagen geLegen zíjn.

op deze pLaten uend Deent)orming mogeLíjk na een reg"essie.

TAVERNIER R. & MOORMANN F. (1954) beweren dat de kust-
vlakte in het begin van het Holoceen relatief droog \^ras, gezien
het quasi ontbreken van het basisveen. Verder schrijven ze ook:

de assíse uan CaLais kan niet zoaLs in NedenLand ondey,uerdeeLd
uonden in'oud zeezand'en'oude zeekLeí'maar ze ís essentíeeL
zandí7. De uorming uan een duinengordeL, euentueeL gecombíneend
met een ?egressíe maakte een ueenuorming mogeLíjk.
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PAEPE R. (1960) spreekt over het ontstaan van een

lagune waarin d.e veenvorming plaatsgreep.

In West-Zeeuws-Vlaanderen rust het Holl-andveen vol-
gens de geologische kaart van Nederland (VaU RUMMALEN F.F.F.E.,
1965) op pe::iglaciale afzettingen die gedurende de laatste
ijstijd gevormd zijn. Deze afzettingen bestaan uit, groten-
deels onder invloed van de wind afgezette, fijne zanden (dek-
zan<l) met ingeschakelde leemlagen. Het veen ontstond er na

de relatieve stijging van de zeespiegel. Hier spreekt men

van de formatie van Twente. De dekzandafzettingen vertonen
aan hun oppervlak een aantal ruggen die van zuidwest naar
noordoost verlopen. Alleen in het zuiden dagzoomt de formatie
van Twente.

Gelijkaardige conclusies over het begin van de veen-
vorming worden getrokken door I"IUNAUT A.V. (L967). Hij spreekt
van een 'podzol humique hydromorphe' die ontstaan was door een

verhoogde grondwaterstand. Door een verdere stijging van de

watertafel kwam de veenvorming tot stand. De groei van een

bosveen, eerst met eik en berk en later vervangen door grove
den werd mogelijk.

DE BREUCK W., DE MOOR G. & I{ARECHAL R. (1969) spreken
in hun Iithostratigrafie van het Oostelijk Kustgebied van een

afzetting van Zuienkerke waarop het veen rust:
de afzettíng uen Zuíenkerke bestaat uít middeLmatíg fíjn zand

dat kLeíLensjes met seheLpfnagmenten en geheLe scheLpfragmenten
beuat. Hiez,in komt pLaatseLíjk een kLeiíge topzone 7)oor en op

andez.e plaatsen bestaat de top uít míddeLmatíg fijn zand met

ueeL scheLpenresten
hierín ontuíkkeLde zíeh aan de noondrand uan de Moeren uan

Meetkerke een podzoL. Deze af zettíng uan Zuíenkenke uerd rr)aar-

schíjnLijk geuormd tijdens de hoogste zeespíegeLstand uan het
AtLantíeum. Het ueen uormde e? zích bJaarsehijnLijk achten een

Lage strandwaL waarín die podzoL ontuíkkeLd is.
Reeds in L972 stellen PAEPE R. & VANHOORNE R. dat

DE BREUCK W. et alii ( 1969 ) zich teveel baseerden op herwerkte
fossielen in de boring en op de opbouw van het Westelijk Kust-
gebied.
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het ueen uan Nieuumunster moet rond Meetkerke gezien uo?-

den aLs een randueen en het rust er op dekzanden uan het PLe'
nígLaeiaaL uan de WeiehseL. Deze dekzanden rusten onmíddeLLíik
op maniene Eem-sedímenten.
Ze vermelden tevens dat cleze zone d.ikwijls voorkomt aan de

rand van de kustvlakte.

PAEPE R., VANHOORNE R. & DERAYMAEKER D. (L972 ) be-
schrijven ook een nahrijgelegen groeve te St.-Pieters-Brugge.
Alhoewel de Weichsel-sedimenten er dikker zijn en ook verder
ondervercieeld worden bekomen we h.ier een gelijkaardige situa-
t.ie;
- Eem-afzettingen uJaaruan de top reikt tot -1 m zíjn bedekt
door zanden uan de WeíehseL-íjstíjd. Híerop ontuikkelde zieh
in het HoLoceen een podzoL en op de Lagere plaatsen een dun
ueenLaagje. Bouen +1',5 m ís er nauueLíjks ueenontuíkkeLing.

DE I'IOOR G. & DE BREUCK W. (1973) beschrijven tevens
de groeve van Meetkerke. Voor ons is het belangrijk op te mer-
ken dat de afzetting van St.-Anclries (een f.ijnzandig sediment
dat door ni.veo-eolische aanvoer en door nivaal ruissellement
is afgezet) ontwikkelde tot een holocene bodem voor het Sub-

atlanti-cum. Dit oppervlak komt overeen met het huidige maai-
veld en tigt op +2 m. Volgens de auteurs is het subboreale
veen er afgegraven.

Ontsluitingen ten zuiden en ten oosten van Brugge
werden bestu<leerd door VANDEI{BERGHE J., VANDENBERHE N. d GUL-

LENTOPS F. (L974). De top van het Eem komt hier ook voor tot
op -O,5 à -1 m. Deze zijn tevens overdekt rloor sedimenten uit
cle verschillende period.en van de !,leichsel-ijst-i-jd.
fiit gebj-ecl. valt echter buiten de polclers en de top van de dek-
zanden rei-kt er tot 5 à 6 m. Het Ho1lan<lveen vormde zich hier
in een lokale depress-i-e in d-e <lekzanden.

AI,LEI4EERSCH L . (L977') v-rndt ond.er het veen ook dek-
zanden tot lemige dekzanden die na analyse goe<! te vergel.ijken
z-i-in met de resultaten van c1e zanden van het Beerse-member
(VANDENBERGHE .T. et aI-i-i, 1974). We hebben hier dus ook nog .

met een randveen te c].oen.
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Holoceen een podzor met een duidelijke humus- en ijzeraanrij-
king- Deze Br-horizont gaf een datering van 6660 B.p. en de
mor-horizont bleek een datering te hebben van 6320 B.p.
Hieruit wordt opgemaakt dat de irluviatie ophield rond 6000 8..p.
en dat na deze periode dit podzolprofiel langzaamaan begon te
vervenen waarbij eerst een amorf veen tot stand kwam.

In de
poldergebied dat
HEYSE r. (1979)

Kort samengevat
bouen een peíL

streek van Lapscheure en St.-Margriete (het
aansluit bij West-Zeeuws-Vlaanderen) stelt

ook een uitgesproken dekzanclmorfologie vast.
zíjn dit de bel.angrijkste elementen:

inbraken uerd in grote mate
de tnansgressie gíng gepaard
een uertakt krekensteLseL ge-
sedimenten ín beLangnijke na-

tot een ueenLaag.
uan +2 m ontuíkkeLt de podzoL zíeh naulieLijks

Híerop ontuikkeLde zieh op sommige pLaatsen
weL een euLtuurlaag.

het gedeelte Lager dan +A m werd door maríene .Lnbraken. eue?-
spoeLd

sommige dekzandnuggen uenden hierbíj doorbroken en geïsoLeend
tot kLeinere eenheden

de uítbneidíng uan de maniene
door de dekzandnuggen bepaaLd en

met een beLangrijke enosie zodat
uormd wend. Dit heeft de oudere
te geërodeerd.

BÀETEMAN C. & VERBRUGGEN C. (1979) geven een voorstel-
ling van het landschap waar de veengroei begon zonder evenwel
veel te localizeren:

een uaddengebied, door ue"sehilLende geuLen doonsned.en, had.
zíeh in de WesteLijke KustuLakte ontuikkeLd..

ín meer besehutte gebíeden en tegenaan het d.agzomend.e pLeís-
toceen ouerheersten eender Lagunaíne miLieuts maay mee? zee-
waants en bíj de geuLen domineerden de míLíeu,s l)an zandige
uadden.

in díe Lagunaíre míLíeuts kwam het soma tot de uormíng uan
een rietveen.

de hoogst geLegen peenLaag is eehter veeL dikken en het niet-
ueen euoLueert er tot andera.,oeentApes.

het ontstaan Dan het ueen wijst níet noodzakeLi.jkeruijze op
een regressie maa? zaL eerd.er een geuoLg zíjn uan d.e morfoLo-
gíe 'uan de oLakte en'i de D?oegere kust .
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Deze opvattingen over de genese van het veen komen
overeen met wat BAETEMAN C. (I98f) schrijft over het ontstaan
van het veen maar in dit werk wordt er gepoogd arres in een
duidelijk paleogeografisch kader te plaatsen.
rn het gebied rond Keiem en Leke komt een dekzandmorforogie
voor, zoals hoger beschreven. Het randveen, dat ontstond door
een stijging van het grondwaterpeil onder invloed van de zee-
spiegelrí32íng is hier dan ook iets breder dan in de rest van
het gebied. Dezelfde grijsbruine, reemhoudende zanden waarin
zíc}:. een podzor ontwikkelde zijn er aanwezig, net zoals in de
omgeving van Brugge en Zeeuws-Vlaanderen.
Op andere plaatsen in het randgebied, vooral- lraar het tertiair
substraat sterk afhelt en de meestal zandige, pleistocene se-
di-menten dun zí1n, is het basisveen bijna niet ontwikkel_d.
Nu wordt het ontstaan van het rietveen gesitueerd, zowel in
de tijd a1s in de ruimte. De rocalizatie is gebaseerd op gege-
vens van handboringen en de chronologie is uitsluitend afgeleid'lA
uit c'=-dateringen;

tussen 6300 en 5600 B.P. ontstaat er in de meest besehermde
gebieden een Laguna-Lr míLíeu.
De uer.mínderde ueengroei ís o.

de maríene sedímentatiezone
de di.neete maríene inuLoed uee

- het ontstaan uan dwinengorde
uermínderde ze e ïnpLo ed

deze peniode uordt gekenmerkt door een uez,míndeníng uan d.e

stíjgíng uan het níueau.
De geuoLgen híeruan uaren:
- door het opsLibben uan de Lagunes stond de gronduaterspíegeL
reLatíef Laag en werd het míLieu steeds mínder zout. De riet-
uegetatie kon zieh goed ontuíkkeLen, uat resuLteende ín het
ont staan uan kustueenmoeras a en.
Sommíge deLen bLeuen echter constant open.
Tussen 5600 en 4BO0 B.P. werd het beLang uan de maníene ínuLoed
eehter groter. 0p heeL uat kustueenmoerassen ontstond.en op-
nieuu Lagunes met kLeísedimentatie
Tussen 49oo en 3300 B.P. komt er een periode uan ueraLgemeende
peengroei, die ook begon met níetueen. sommíge geuLen en uad-
dengebíeden bLeuen eehter bestaan.

a. te uijten aan de uoLgende f ei,ten:
ís uítgebreíden geuorden zodat
L beperkten uerd.
Ls kan ook bíjgednagen hebben tot
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II.E Brslurr

De veengroei kon in het oostelijk.Kustgebied op tqee
verschillende manieren ontstaani
- enerzijds door een vervening o.i.v. de zeespiegelrijzíng

anderzijds door een verlanding in gebieden bedekt door de
Afzetting van carais. De verlanding werd mogelijk wegens ver-
mi-nderde of verdwenen mariene invloed.
In de meeste Belgische publicaties werd de eerste mogelijkheid
slechts voor een smalle rand aangenomen.

Deze Afzetting van calais dagzoomt langsheen de Bel-
gische kustvlakte arleen in het gebied van de lrloeren. De af-
zetting is daar stenk zandig. De Afzetting van carais werd
lange tijd als een hoofdzakelijk zandig pakket aanzj_en. Toch
werd. er regelmatig klei aangeboord maar hierop wordt meestal_
niet verder ingegaan. Iv1en spreekt van kleirenzen. pas sinds
enkele jaren wordt er meer aandacht aan bestee<l. De conclusie
van recente bijdragen is dat er voor de veralgemeende uitbrei-
ding van de veengroei er zeewaarts een watlmilieu aanhrezig was
en meer landwaarts een lagunair milieu.

Het Hollandveen rust in zeeuws-vlaanderen op de preis-
tocene ondergrond. Hoe hoger het pleistoceen substraat geregen
is, hoe dunner het Horlandveen ontwikkeld" is en hoe rater het
beginnen groeien is.
Langsheen de rand van het oostelijk Kustgebied en nabij Leke
liggen de dekzanden nog hoog. Zelfs nabij Zeebrugge hebben we
nog met een veen te maken dat, op de dekzanden rust.
Alhoewel er geen verspreidingskaart van de Afzetting van Calais
voorhanden is, werd er in de algemene literatuuroverzichten
toch meestal een sterke uitbreiding verondersteld. Di-t contras-
teert fer met de gegevens voor west-Zeeuws-Vlaanderen: Een
belangrijk gedeelte van ons onderzoek bestaat erin de grens
hiervan vast te leggen.

We

R.

moeten wachten op de bijdrage van STOCKMANS F &

( 1954 ) vooraleer de beschrijvingen van het Holland-VANHOORNE
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veen in België van BELPAIRE M. (1927 ) wezenlijk verbeterd
werden.
Het Hollandveen bestaat in het westen aan de basis uit een
eutroof veen dat naar boven toe oligotroof werd. op sommi-
ge plaatsen ontwikkelde het Holl_andveen zich tot hoogveen en
de veengroei situeert z:-ch voorar in het Atlanticum en het
subboreaal. soms is de veengroei onderbroken geweest. De
ratere bijdragen over de kustvlakte varren steeds op deze stu-
die terug.
Er wordt ook dikwijls verwezen naar
veen zeer hoog opgroeide maar later
moeren ) .
rn hrest-Zeeuws-vlaanderen is het Horrandveen een randveen.
Het bereikt er een maximare dikte van 2 m en de veengroei
begon er op het einde van het Atranticum. rets ten zuiden
van Zeebrugge, vlak nabij:flg kust, wordt een analoge toestanC
aangetroffen.

volgens recente studies in het westen wordt er één
algemeen verbreide veenlaag teruggevonden die zich n.iet tot
een hoogveen ontwikkelde. Verspreid komen er nog a.r.r.rG-
veenlaagjes voor.
over de aI dan niet aanwezighei-d zijn er dus meningsverschillen

rn de periode die de bodemkartering voorafging werd
het einCe van de veengroei verklaard door een doorbraak van de
zee. De verklsringen uit de 19e eeuw werden nauwerijks ver-
duidelijkt tijdens de eerste helft van d.eze eeuw.

rn de studies die verschenen naar aanreiding van de
bodemkartering wordt er gewezen op het voorkomen van drie fa-
zen van de Afzetting van Duinkerke. Deze zouden met drie trans-
gress-i-es overeenkomen. Duidelijke lithologische verschillen
en grenzen ontbreken echter in deze bijdragen. Er wordt
steeds gesproken over het doorbreken van de duinengordel, het
wegslagen van het veen en de reriëfinversie. De uitbreiding
van de laatste faze van de Afzetting van Duinkerke is voorar
op historj-sche gegevens gebaseerd.
Voor Víest-zeeuws-Vlaanderen wordt er wel over een duidelijk ver-
schil tussen de Iïe en de IfIe faze gesproken.
In meer recente publicaties wordt het onderscheid tussen d.eze
fazen niet meer gemaakt.

gebieden waar het hoog-
afgegraven werd (de zgn.
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-DEel. III SruDrr vAN HEr vEEN

III,A Itlt'erDrNG

III.A.1 Definities veen en turf

Alvorens dieper in te gaan op de genese, de samen-

stelling en de classificatie van venen kunnen we eerst de

begrippen 'veen' en 'turf ' def in jiëren. Duideli j ke omschri j -
vingen voor deze twee woorden blijken er niet te bestaan en

verwarring is dan ook niet uitgesloten. Naar analogie met de

Duitse literatuur (OVERBECK F.,1975) kunnen we het woord veen
als een geografisch begrip zien en het woord turf als een
mineralogisch-petrografisch begrip. In het Nederlands wordt
dit onderscheid echter niet zo duidelijk gesteld.

Beide begrippen werden goed omschreven door ETLENBERG

H. (1963) ; Moore sínd uegetationsbedeekte Lagenstd.tten von Ion-
fen, d.h. uon mínenaLarmen ÍIumusansammlungen, die zunindest
udhrend ihrer Entstehung uass erdutehtrd.nkt uaren und aus MangeL

an Sauerst,off nieht stdrker ze?setzt uenden kónnen.
Deze goede omschrijving geeft ons weI geen kwantita-

tieve gegevens. 'Íf,anneer materiaal voor minstens 30* organisch
(=verbrandbaar) is spreken we van turf in de brede zin van het
woord' (GROSSE-BRAUCKII{ANN Cl I .

Veel afzettingen die op het terrein als turf omschre-
ven worden voldoen niet aan hogergenoemde definities negens
het te geringe gehalte verbrandbaAr materiaal. In de Duitse
literat.uur wordt er van 'anmoorigen Boden (Sand, Lehm u.s.n. )'
gesproken wanneer het organisch gehalte (=verbrandhaar gedeel-
te) lager is dan 3Ot maar hoger d4n 15t (OVERBECK F.,L975i
GROSSE-BRAUCKMÀNN G:)
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Veen za1 pas kunnen ontstaan wanneer afstervende of
afgestorven planten(delen) wegens zuurstofgebrek slechts ten
dele kunnen ontbonden worden. De voorwaarden voor veengroei
of opeenstapeling van turf kunnen we behandelen aan de hand van
een algemene ecol0gi-sch-genetische indeling van de venen.
Het is ook rogisch dat het krimaat een berangrijke ror. speelt
aangezien de verhouding tussen neerslag en verdamping groten_
deels de veengroei bepaalt.

omdat vanuit geografisch oogpunt een ecol0gisch-
genetische indeting naar de herkomst van het water het belang_
ri-jkst is vorgt hiervan een kort overzicht. we onderscheiden
drie types;
- bij de !gpggglg-y9!g!-is het water niet alleen afkomstig van
de neerslag maar ook van het grondwater
- bij 9[tbI9g9!g-y9!9! is het water uirsluitend afkomsrig van
de neerslag
- bij ggligglg-yglg! is het water gedeelretijk afkomsrig van
oppervlakkig afstromend water uit de omgeving

Topogene venen zí3n dus weinig afhankerijk van het
klimaat. Er zí3n vere soorten, naargerang de kwaliteit van het
water. Topogene venen zijn meestal concaaf.

rn reriëfarme gebieden kunnen we bij een verdere on_
derverdeling vanuit genetisch standpunt spreken van ,verr-an-
dungsmoore' en 'versumpfungsmoore'. Naar anarogie hiermee kun_
nen we in her Nederlands de begrippen ygllelqllggygg! en yerve-
!.1!gEyggn_invoeren .

zo kon een verrandingsveen in onze kustvrakte tot ont_
wikkeling komen ars in een verzoetende ragune het getij sterk
vermindert of wegvart. Een vervenÍngsveen daarentegen kon zich
in onze kustvlakte instarreren wanneer de pleistocene randgebie-
den sterk vernatten onder de invloed van zeespiegelrijzing en/of
kI imaat sver s l_echtering .
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ombrogene venen zí}n volredig van het klimaat afhan-
kelijk- Het klimaat wordt hier gekenmerkt door voldoende neer-
srag' weinig droge perioden en een hoge luchtvochtighei_d. rn
west-Europa kennen ze in het laagrand hun berangrijkste ver-
brei-ding tussen 50" NB en 60" NB. ombrogene venen zijn convex
van vorm.

Er bestaan ook verschirlende types van ombrogene ve-
nen. Volgens OVERBECK F..(I975) ligt de Belgische kustvlakte
aan de rand van de zgn. 'echte Hochmoore' of 'plateauhochmoore'.
Tot in het recente verleden kwamen er inderdaad langsheen de
zuidelijke Noordzeekust vanaf de Kempen tot in Denemarken
uitgestrekte hoogvenen voor.

Het is dus best mogelijk dat topogene venen in onze
kustvlakte zíc|r in de loop van het Holoceen konden ontwikkelen
tot ombrogene venen. zo kwamen srocKMANs F. & vANHooRNE R.
(1954) tot de bevínding dat het oppervrakteveen zich op som-
mÍge praatsen zi-ch wel degerijk ontwikkelde tot hoogveen (=om-
brogeen veen) terwijr BAETEITIAN c. & VERBRUGGEN c. (197g) bewe-
ren dat het rriet tot een echte hoogveengroei kwam. De soor-
tensamenstelling en de verwering kan ons bij ombrogene venen
iets lereh over het vroegere klimaat.

soligene venen treffen we aan in streken waar de top-
laag van de bodem meestar verzadigd is zodat het water opper-
vrakkíg afstroomt. Klimatologisch gezien kan het sorigene
veengebied zeer uiteenlopende gebieden beslaan; het omvat mees-
tar gebieden met een bevroren ondergrond en oppervrakkig af-
stromend smeltwater. Deze streken zijn dikwijls zeer regenarm
maar ook het zeet natte en reliëfrijke gedeelte van Zuid-Noor-
wegen hoort bij het soligene veengebied.

lgggyeel-9!_Igegyg9!
Lijkt hogervermelde indeling.vanuit geografÍsch en kli_

matologisch standpunt zeer interessant dan levert ze toch moei-
lijkheden op wegens de eerder moeirijk te omschrijven sorigene
venenï zo schrijft o.a. GROSSE-BRÀUCKMANN G. (1962);'Vanuit kli_
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matologisch standpunt gaat
in het soligene veengebied
droog wordt zodat er veel
indeling.

het ombrogene veengebied
omdat het te nat, te koud

over
of te
op diekritiek kan geleverd worden

r'tl'nder probremen stelt een indering tussen ombro-
troof veen (=hoogveen) dat uitsluitend door regenwater gevoed
wordt en minerotroof veen (=laagveen) dat slechts gedeeltelijk
met regenrcater gevoed wordt.
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I

B TunrsooRTEn'(vRtt r r BorAN I scH ooepunr)

III.B.1 Allochtoon en autochtoon turf

Een definitie van turf in de brede zin van het woord

werd reeds gegeven. Onder turf in de enge zin van het woord

verstaan we een organogene afzetting waarbij het organisch
materiaal ter plaatse afgestorven en verweerd is. In zo'n au-

tochtoon turf of sedentair turf vinden we zo goed als altijd
plantenresten van het veen dat er eertijds groeide.

Allochtoon turf of sedimentair turf bevat ook heel

wat organisch materiaal en herkenbare plantenresten maar over

de herkomst van de gevonden plantenresten kunnen we weinig met

zekerheid zeggen.
De grote kustvenen zíln voor het overgrote gedeelte

sedentair van oorsprong. Juist daarom is de studie van plant-
aardige macrofossielen zo vruchtbaar. Atle teruggevonden plan-
tenresten werden eertijds ter plaatse gevormd en ze geven ons

betrouwbare informatie over de fossiele vegetatie waaruit we

dan ook heel wat andere zaken kunnen afleiden.
De stud4e van plantenresten in allochtoon turf, êf-

komstig uit meren en alluviale vlaktes, kan ook belangrijk zi1n
maar deze methode geeft ons dan veel minder informatie en in
zo,n geval lijken sedimentologische analyses noodzakelijk om

degelijke paleo-ecologische besluiten te kunnen trekken.

I
Vooraf dient er op gewezen te worden dat deze indeling zich in
de ruimte beperkt tot de zuidelijke Noordzeekust en aangrenzen-

de gebieden en in de tijd vanaf het Atlanticum tot het heden.

Het gaat trouwens om geschematiseerde ideaalbeelden. Dit over-
zicht is grotendeels gebaseerd op OVERBECK F.(I975) en GROSSE-

BRAUCKMANN G. (1976)
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Iantenresten

Mossen worden op een and.ere manier in het veen inge-
bed dan hogere pranten. wanneer een veen grotendeers uit een
mosvegetatie bestaat sterven de mossen aan hun basis af ter-
wijl ze aan de stengertop verder bijven doorgroej_en. Bij wei-
nig verweerd veen treffen we dan ars het ware nog een volledig
bewaard archief aan.

Bij hogere planten moeten we een onderscheid maken
tussen de bovengrondse en de ondergrondse deren van de plant.
Op uitzondering van de vruchten en zaden vinden we slechts zel-
den herkenbare bovengrondse deren terug. Die zijn dan door toe-
vallige omstandigheden bewaard gebleven. De ondergrondse delen
verweren ook wel maar die worden dan toch veel beter bewaard.

Naast de verschillende soorten hout kunnen we in veel
gevallen de epidermis van de wortelstokken en van de wortels
van de niet-houtachtige planten determineren. voorts dient
er op gewezen dat hoogveen meestal minder verweert dan laagveen.
Bovengrondse delen zull-en dus hoofdzakerijk bij hoogvenen of
voedselarme laagvenen bewaard blijven.

lU.B.3 Hoogveen en laagveen

Gaven we reeds een definitie van hoogveen en laagveen
volgens de herkomst van het water, dan kunnen we hoogveen en
laagveen ook botanisch definiëren. pranten die arleen op het
hoogveen voorkomen bestaan er eigenrijk niet. Alre zogenaamde
typische hoogveenplanten vinden we nog terug in voedserarme
laagvenen. De aanwezigheid van zgn. hoogveenplanten is dus
niet voldoende om van hoogveen te kunnen spreken

Hoogvenen worden vanuit botanisch oogpunt negatief
gedefinieerd en wel door het ontbreken van niet-hoogveenplanten.
Ter irlustratie hierbij de taber op de volgende bladzijde.

wanneer in een profier de planten van het mesotroof
milieu verdwenen zLjn terwi-j I ze lager in het profiel domineren
of overvloedig aanwezig zijn kunneflwe weI met zekerheid beslui-
ten dat hoogveenvorming plaats heeft gehad.
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III.B.4 Turfsoorten van het hoogveen

De rechte Hochmoore'worden niet alleen gekenmerkt

door hun convexe vorm maar ook door het voorkomen van bulten
en slenken. waarom zich op een bepaalde plaats een bult be-
vindt is niet zo duidelijk. Het is in alle geval zo dat het
basisoppervlak van waarop de hoogveenvorming begint' ook niet
vlak is.

Vroeger dacht men dat bulten en slenken niet alleen
ruimtelijk maar ook temporeel met elkaar afwisselden. Gede-

tailleerd stratigrafisch onderzoek heeft deze theorie echter
weerlegd en de resultaten van deze studie wijzen ook ín die
richting. Wel is het zo dat in vochtiger perioden de bulten
uitbreiden. Dit fenomeen werd zelfs aI duidelijk na de obser-
vatie van de huidige hoogvenen over een tijdsspanne van enkele
jaren (OVERBECK F., f975) .

In het bulten-slenken complex zijn de meeste hoog-
veenplanten wel gebonden aan een bepaalde standplaats zodat

sommige soorten kenmerkend zIJn voor de slenk en andere voor
de bult ( zie vorige blz. ) .

I
Turf met vooral Sphagna sect. Cuspidata*

Deze veenmossen groeien vooral in de slenken van

het hoogveen. Naast de langwerpige vorm van de veenmosblaad-
jes is dit turf ook te herkennen aan zí3n lichtgele' helle
kleuren en zijn gemakkelijke splijtbaarheid. Naast Sphagna

sect. Cuspidata zí1n Rhynchospora alba en Scheuchzeria palus-
tris ook dikwijls aanwezig in de slenken. In het turf vinden
we die soorten dan ook heel dikwijls terug met thagna sect.
Cuspidata. Het optreden van deze soorten in het turf duidt
dus op een vochtiger gedeelte van het hoogveen en misschien
ook van het Xlimaat.

t
Een groot aantal turfsoorten van het hoogveen bestaat hoofd-
zakelijk uit Sphagna. Kunnen we macroscopisch de drie belang-
rijkste Sphagna-groepen met hoogveenvormende soorten van eI-
kaas brirderscheiden, dan is het determineren van Sphagna-soorten

uit het turf veel moeitijker.
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b

Sdrema der waórfums- und Einbettungsweise ciniger Hoómoorpflanzen im sphagnumrasen(a' Gnossr-Br^UcrMAxr' 1963). a) Andromeda polifolia; b) vaccínium oÍycoccuti c) Eriophorum oaginatum;
dl Sdreudtzcria palustrít
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Tgr ! -ue ! -yssr cl _ gpbegle_ se g ! : _ gys,!r €el I e

Zowel Sphagnum imbri_catum al_s Sphagnum papillosum
en sphagum magellanicum zí3n belangrijke hoogveenvormers.
Deze turfsoort is gemakkerijk te herkennen aan de grootte
van de mosblaadjes. voorar de twee eerste soorten zijn be-
langrijk in onze hoogvenen en bovendien is sphagnum imbrica-
tum stratigrafisch ook van zeer groot belang. Beide soorten
)<omen en kwamen eerder in het natte gedeelte van het bulten-
slenken complex voor.

lgr ! -rc!-yeete!- gpbegle_ eee!:_êes! 1 Í91 re
De veenmosblaadjes zíjn in dit turf wel spits maar

niet zo langwerpig als bij Sphagna van de Cuspidata-groep.
De stengertjes staan ook dichter op elkaar en het veen heeft
een veel donkerder kleur. sphagna sect. Acutifolia groeien
meestal op de bulten en in het turf vinden we ze meestal samen
met Eriophorum vaginatum.

Tsr ! -ue ! -y99r s I -Er repbersE_yes 1 !e!e[r
Ars het hoogveen jaarlijks doorgroeit kan Eriophorum

vaginatum, zoals hierboven geïlrustreerd, de veengroei nauwe-
rijks volgen. Komt er echter een stilstand of vertraging in
de veenmosgroei dan zal deze plant zÍch sterk kunnen ontwikke-
len. Het veenmos groeit niet meer, het verseert sterker en het
wordt verdrongen. Turf, dat veer Eriophorum vaginatum bevat,
zal dus in veel gevallen sterker verweerd zLJn. Stratigrafisch
onderzoek wees uit dat in een veenpakket dat grobaal minder
verweerd is de veenmossen in de zone met veel Eriophorum vagi-
natum sterk verweerd zr)n terwijl Eriophorum vaginatum zelf
minder verweerd is.

Trichophorum cespitosum heeft ongeveer hetzelfde ge-
dragspatroon maar deze plant is veel minder algemeen dan de
voorgaande,

4l9c re -reee lse! rs- yeetEese!qe -pl e!!e !
Naast hogervermelde planten treffen we i_n het hoog-

veen nog regelmatig andere planten aan die we ook subfossiel
kunnen determineren zonder dat ze daarom aspectbepalend zí3n
voor het turf. Het betreft hÍer naast een paar mossensoorten
vooral enkele Ericaceae.



In het hoogveen treden polytrichum stri_ctum en Au-
racomnium palustre argemeen op, maar zerden als dominerende
soorten.

De belangrijkste plant der Ericaceae die we in het
turf aantreffen is carruna vulgaris. Arhoewel calluna vulga-
ris voorar op de bulten groeit is deze soort in het turf goed
vertegenwoordigd; naast stengelstu{jes en braadjes kunnen we
de broeiwijze en zaden onder het binocurair bespeuren.

Op het hoogveen is Vaccinium oxycoccus minder alge-
meen maar door zijn groeivorm in het veen laat het meestal
ook voldoende resten na; vooral de zeer 1ange, dunne stenger
en de eivormige tot driehoekige blaadjes met omgesragen rand.

Andromeda polifolia groeit meestal op relatief natte
plaatsen van het hoogveen; daardoor bewaren zower de stengers
al-s de relatief lange blaadjes goed. De zaden van deze plant
zL)n ook regelmatig terug te vinden.

Op de vroegere hoogvenen langsheen de zuidelijke
Noordzeekust was Erica tetral-ix ook zeer algemeen. Naast sten-
gelstukjes zijn ook de zaden en de braadjes onder het bi-nocu-
lair goed herkenbaar. Net zoals vaccinium oxycoccus blijven
laatstvernoemde soorten goed bewaard tussen het veenmos.

III.B.5 Turfsoorten van het laagveen

Lijken de hoogveenvegetaties fysiognomisch en bota-
nisch relatief homogeen -ze worden immers arren slechts door
regenwater gevoed- dan is dat heremaal anders bij de laagveen-
vegetaties die zowel rietvelden, bossen I zeggeverden en met
hoogveen naur^/ verwante vegetaties omvatten.

Het minerotroof water kan immers zowel oligotroof
als mesotroof en eutroof zr)n. Daarom wordt dikwijls een in-
deling volgens de voedserrijkdom gemaakt. rn het hierbijvol-
gend overzicht zullen $re ons houden aan een indeling volgens
de hoogte van het waterpeil.

Limnische zone

Rietveen vormt
water waarbij het water

zich in stilstaand tot zwak stromend
zelden dieper is dan 1 m. Zo,n zui-
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ver rietveen vormt meestal de grens tussen het anorganische
en het organische gedeelte van het profiel. Van Phragmites
australis blijven de worstelstokken het best bewaard.

Langs de Noordzeekust spreekt men ook van 'darg'
wanneer het Phragmites-turf veel klei bevat. Het is dikwijls
een brakwaterafzetting. Zekerheid hieromtrent kan men het
best krijgen door het onderzoek van de diatomeeën-flora.

Phragmites australis heeft een zeer brede ecolo-
gische amplitudo, zowal wat de diepte als de voedselrijkdom
van het \^rater betreft. Daarom moet men er zich voor hoeden

niet alle riethoudend turf Phragmites-turf te noemen.

Telpe!rs9be-zele
Bestaat meestal- uit een vegetatie met grote zeggen-

soorten. Die zeggen groeien hoog op en kunnen verscheidene
dm hoge bulten vormen. Tussen de bulten kan het waterpeil'
meestal seizoensgebonden, sterk schommelen. Zo za| er dus

dikwijls nog sedimentatie plaatsvinden en zaL de verwering
hoog zL)n. lrlegens grote verschillen in het microreliëf kunnen

er bij stratigrafisch onderzoek grote moeilijkheden optreden.
Het turf bestaat grotendeels uit vezelresten. In

het eutrofe water domineert Carex acuta in het Magnocaricion.
De twee typische bultenvormers, Carex paniculata en Carex ela-
tê, domineren in zwak eutroof tot mesotroof water-

Het Caricetum rostrata-vesicario houdt van een dui-
delijk voedselarmer milieu en dit veentype sluit reeds dicht
aan bij de venen met de kleine zeggensoorten. Het turf wordt
vooral gekenmerkt door Carex rostrata en l'lenyanthes trifoliata.

Vormen Phragmites australis en enkele Carex-soorten
de t'wee hoofdcomponenten van deze twee veensoorten, dan laten
zíctr ook nog enkele andere planten zt'ch vlug opmerken.

Turf met Cladi-um mariscus kunnen we herkennen dank

zí) de tot 4 cm brede wortelstokken en de vele vruchten. Cla-
diuh mariscus komt vooral voor in de limnisch-telmatische zone

en moet in het Atlanticum veel algemener geweest zr)n-
verder kunnen we in hogervermelde turfsoorten regel-

matig vegetatieve delen van Thelypteris palustris en Equisetum

f luviatile aantref fen.
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ggrreE!!r:sbe_ggle

wanneer het hoogveen hoger opgroeit zar in voedsel-
arme mirieu's dikwijrs een vegetatie met kreine zeggen ont-
staan. Het zgn. blauwgrasrand, dat vroeger veer in het Hor-
landse half-natuurrijke landschap voorkwam, is hier een voor-
beeld van.

De gemeenschappen der klei_ne zeggen (=parvocaricetea)
zí}n soortenrijk maar wegens hun ontstaan in de terrestrische
zone is dit turf sterk verweerd zodat de determineerbare res-
ten grotendeels beperkt zijn tot zaden en mossen. opvarrend
hierin zijn de zaden van Menyanthes trifoliata.

Bij de terrestrische venen horen ook de_b9Eyg!9!:
De twee belangrijkste hierbij z:-jn het erzenbroekbos en het
berkenbroekbos. Het erzenbroekbos groeit op de meest voedsel-
rijke plaatsen met hogere waterstand in de winter en het vroe-
ge voorjaar.

De hoge waterstand wordt in het elzenbroekbos
(=Alnetum grutinosae) veroorzaakt door het grondwater. Dit
in tegenstelling tot het beekdalbegeleidend bos (=A1no-padion)
dat ook rijk is aan Arnus glutinosa maar gevoed wordt door o-
verstromingswater. Het Alno-padion is dus in het sedi_mentair
milieu gelegen.

wanneer op een voedserarme, minerare bodem een ver-
vening optreedt kan zich hier onmiddeltijk een berkenbroekveen
ontwikkelen. Het berkenbroek (=Betuletum pubescentis) kan
zich ook ontwikkelen uit een elzenbroekbos dat te hoog op-
groeit zodat er te weinig grondwater bereikbaar is voor de ve-
getati-e.

Als men het hout buiten beschouwing laat is de matrix
van het turf, ontstaan uit de bosvegetaties sterk verweerd.
Turf dat rijk is aan hout duidt in een profier dikwijls op een
stilstand i-n de veengroei. Het waterpeil steeg niet ranger.
De veengroei- verminderde of stopte en de verwering nam toe.

De belangrijkste resten in deze turfsoort zijn Betu-
ra arba s.1. en Arnus glutinosa. Hierin word.en zowel het hout
ars de zaden en de katjes goed bewaard. Andere boomsoorten
die een zeker berang hebben zijn lrlyrica gare, sarix aurita en
sarix cinerea. Het berang van pinus sylvestris is sinds het
Boreaar sterk afgenomen maar toch zíln er de massare vondsten
nabi-j Terneuzen (I4UNAUT A.V. ,L967). Vermeldenswaard zí1n ver-
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der nog de mogelijke aanwezigheid van Taxus baccata (STOCK-

MANS F. & VAIIIHOORNE R.,L954 ) en Frangula alnus (ALLEMEERSCH

L.,L977).
Sommi-ge niveau's, rijk aan hout wijzen op een mas-

sale sterfte en omvallen van staÍnmen na de aanvang of ver-
nieuwing van de veengroei (II{UNAUT A.V. ,L967).

hlorden in hogervermeld overzicht geen turfsoorten
met een dominerende substantie aan mossen genoemd dan zijn
deze laagvenen geenszins uitgesloten van mosgroei. Vooral
in de gemeenschappen der kleine zeggen en het berkenbroekveen
komen heel wat mossen voori naast Sphagnum soorten zijn de
genera Drepanocladus en Calliergon van groot belang

Turf van voedECleIrc_lgegyeleg

In dit overzicht zí1n de voedselarme laagvenen, die
botanisch gezien zeer veel hoogveenelementen bevatten niet
inbegrepen (zie bij III.B.3). In het veld zijn deze niet of
nauwelijks te onderscheiden van de hoogvenen.

Wanneer we na laboratoiríumonderzoek in het oligo-
trofe veen naast macrofossielen van hoogvenen ook nog andere
resten vinden ( zoals Betu1a alba, l4enyanthes trifoliata en

Sphagnum palustre) hebben we dus nog te doen met een minero-
troof veen of laagveen.

In zo'n geval spreken hre van gyg5gglggygg! (cfr.
Ubergangsmoor) wanneer de overgangstoestand tijdelijk is en
van een intermediair veen (cfr. ZwÍschenmoor) wanneer deze
overgangstoestand permanent is.
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I I I , C TunrsooRTEN (vRnurr Fysrco-cHEMr scH ooepurur)

III.C.1 Inleidinq

Wanneer organisch materiaal afsterft zal- het be-
paalde processen doorlopen waardoor het omgezet wordt in
andere stoffen en afgebouwd wordt tot eenvoudige verbin-
dingen. Deze processen splitst men meestal in twee compo-

nenten: de mineralisatie en de hunificatie.
Bij a" lgniflggl1g rekent men alle processen waar-

bij het organJ-sch materiaal omgezet wordt in min of meer
stikstofhoudende humusstoffen. Deze zijn bruin tot zhrart
van kleur en worden ook huminestoffen senoemd.

Bij de qineq4lfq4lfq rekent men alle
waarbij het organisch materiaal omgezet wordt
anorganische stoffen. Hierbij ontstaan vooral
De voedingszouten worden terug vrijgegeven en
materiaal is ontbonden.

III.C. 2 Humificatieproces

processen
in eenvoudige

COZ en HrO.

het organisch

De omzetting van organisch materiaal is een micro-
biologisch proces, zowel bij de turfvorming als bij volledige
ontbinding. Het is wel zo dat onder aërobe omstandigheden de

microflora en -fauna veel rijker is dan onder anaêrobe omstan-
digheden, Deze processen kunnen zich tot op grote diepte af-
spelen en het blijft steeds een overgangstoestand.

De aard en de intensiteit van de processen wordt gro-
tendeels bepaald door de omstandigheden die er heersten tijdens
de afzetting van :het materiaal. Later optredende factoren
zoals het gedeeltelijk afgraven, spelen bij deze processen niet
zo'n belangrijke rol zolang het turf van de lucht afgesloten
brij fr.

De belangrijkste groepen zijn de Àctinomycetes, vooral
bij laagvenen. Bij hoogvenen spelen vele z\{ammen een belang-
rijke rol-. Zeer belangrijk daarbij zLJn de Mykorrhíza-zwammen
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die in het hoogveen in symbiose leven met de Ericaceae.
Bij de humusvorming ontstaan, naast eenvoudige

anorganische stoffen, een grote groep van stoffen die che-
misch nog niet gedefinieerd kunnen worden.

Morfologisch kan de groep der humusstoffen wel
gedefinieerd worden;'humus is een amorfe en in de bodem voor-
komende organische massa die vrij is van weefserstructuren'
(OVERBECK F. ,L975 naar LAATSCH,l-957).

HumussÈoffen kunnen wel in bepaalde groepen in-
gedeeld worden naargelang ze door bepaalde producten opge-
lost worden enz. op basis van zo'n oplossing worden concen-
traties bepaald en kunnen we de humificatiegraad kwantita-
tief benaderen.

Na een vergelijking tussen de moedervegetatie en
de hunificatie stel-den AABY B. & TAUBER H. (1975) een dui-
delijke correlatie vast. De humificatiegraad wordt groten-
deels bepaald door de vochtigheidsgraad van de moedervegeta-
tie en de aard ervan toen die in het turf ingebed werd.

Deze resultaten zí1n i-n overeenstemming met CLYMO

R.S. (1965) die aantoonde dat het humificatieproces groten-
deels bepaald wordt door de tijd dat het afgestorven ma-

teriaal onder aërobe omstandigheden doorbrengt. Een vochtig
milieu en een stijgend waterpeil brengen het dood materiaal
niet alleen vlugger in anaërobe omstandigheden maar ze zor-
gen bij hoogvenen ook voor een betere voedselvoorziening.

III.C.3 Verlies aan materiaal

Vormt de humificatie het hoofdproces bij het ont-
staan van turf dan zaI dit steeds gepaard gaan met een zeke-
re mineralisatie zodat er gewichtsverlies ontstaat.

Dit gewichtsverlies vindt niet alleen plaats in aë-
robe of gedeeltelijk aërobe omstandigheden maar ook op grote-
re dieptes. Het gewichtsverlies wordt vooral bepaald door het
ontsnappen van gassen.

Bij l-aboratorj-umexperimenten (HEAL O.W. & LATTER P.M.

& HOWSON G.,1978) werd doc<i materiaal verzameld en na I jaar
werd het gewichtsverlies bepaald.
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Het meest relevant leek de aard van het plantenma-

teriaal: - hout van Calluna verloor tussen 5? en 88

-bladerenvanEriophorumverlorenongeveer22z
- bladeren van Rubus chamaemorus en Narthecium ossi-

fragum verloren tussen 35t en 452.

zeer belangrijk was ook de diepte htaarop dood ma-

Eiaal zich bevond;

- naargelang de aard van het materiaal was het ge-

wichtsverlies aan de oppervlakte 2,5 tot 1O keer hoger dan op

25 cm diePte.
Het grote verschil in gewichtsverlies tussen de an-

aërobe en de aërobe zone werd reeds aangetoond door CLYI'1O R.S.

(196s).
Indien experimenten ons veel bifleren over belang-

rijke factoren die het gewichtsverlies bepalen, dan kunnen

deze methodes alleen een gewichtsverlies over een grote perio-
de simuleren wat grote problemen oplevert (CLYMO R'S'r1978)'

Een betere benadering van het gewichtsverlies rijkt
h8€p?lfi"de productie gedurende één of meerdere jaren en de

berekening van de tijdsspanne waarin een bepaald pakket, 6f-

komstig van dezelfde moedervegetatie , afgezeL is. Dis is mo-

gelijk wanneer we voldoende betrouiirbare .'=Ó-gegevens hebben'

Enkele berekeningen, vermeld door overbeck F. (1975)

spreken van 60B tot 8OE gewichtsverlies. Hierbij speelt de

ouderdom van het veen maar een ondergeschikte rol' Dit wijst

erop dat de verwering en het gewichtsverlies na een bepaalde

periode kwantitatief niet belangrijk meer is '

III.C.4 Groeisnelheid van het turf

9€Í1 , net
ombrogene

volgende

vormende

Vooraf dient opgemerkt te worden dat deze berekenin-

als die van het gewichtsverlies, betrekking hebben op

venen.
De groeisnelheid van een turfpakket wordt door de

factoren bePaald:
de algemene samenstelling en prodrctie van de veen-

vegetatie
de humifi-catie van het turf
de eventuele onderbreking van de veenvorming
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de invloed van de klimaatsschommelingen

- 
de locale hydrologische toestand
de latere compactie door druk van bovenliggende

lagen en ontwatering
Bij hoogvenen staan de eerste vier factoren nauw

met elkaar in verband-

De groeisnelheid van verschillende turfpakketten
werd reeds bepaald door de ouderdomsbepaling van de bovenkant

en de onderkant van het veen. Een samenstelling ,yg,g"gezg*rÊi.r."*,-
sultaten gaven AABY B.& TAUBER H' (1974)' 1 NliltËos
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Ien. De nummers 12 tot 24 behandelen levende en ongestoorde

hoogvenen. Het meest relevant voor vergelijkingen met ons

oppervlakteveen lijkt nummer 25 dat een gemiddelde bteergeeft

van 10 venen oP de Britse eilanden'
Indien we ons wagen aan een tijdsspanne voor de veen-
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III.C.5 Stratigrafische en chronologische implicaties

Geven de verschillende turfsoorten ons veel infor-
matie over de paleo-ecologische en de paleo-geografische om-

standigheden dan ztJn ze bij onderzoek naar macro-resten niet
direct te gebruiken voor absolute of relatieve dateringen.

Laagvenen kan men, zoals ze hj-er onderzocht worden,
slechts dateren in zoverre men een plantensoort terugvindt
die pas vanaf een bepaalde periode in ons l-andschap versche-
nen is. De humificatiegraad wordt bij laagvenen (=topogene

venen) grotendeel-s bepaald door de vroegere edafische en hy-
drologische factoren en weinig door het klimaat.

Hoogvenen reageren wel duidelijk op klimaatsver-
schillen. Ze zL)n immers volledig afhankelijk van het regen-
water. Deze reacti-es op de klimaatsschommelingen worden in
het turf op twee manieren vastgesteld; enerzijds door een ge-
wí1zigd soortenspectrum en anderzijds door een verandering in
de humificatieqraad.

Het belangrijkste verschijnsel hierbij is wel de

'Grenzhorizont' van Weber (1930, volgens OVERBECK F.,].975) die
het contrast vormt tussen het sterk verweerde 'Schwarztorf'
en het weinig verweerde 'WeiBtorf'.

Het contrast tussen het 'Schwarztorf' en het 'WeiB-
torf is het duidelijkst in het noordwesten van Duitsland,
Nederland, Engeland, Denemarken en Zuid-Zweden (OVERBECK F.,
1975). De BeJ-gische kustvlakte wordt hier dus nÍet vermeld
maar anderzijds is het ook zo dat, op uitzondering van STOCK-

MANS F. & VANHOORNE R. (1954), het veen nauwelijks bestudeerd
is. Zowel naar het conti-nentalere oosten als naar het extreem
oceani-sche westen en de zeer regenrijke middengebergten (v.b.
de Hoge Venen) ontbreekt dit contrast.

Alhoewel 'Schwarztorf' en 'WeiBtorf' grotendeels de-
zelfde soorten bevatten, zí)n het toch twee verschillende veen-
typen.

ïn het 'Schwarztorf' spelen Erbphorum vaginatum
e4 de Ericaceae een belangrijke rol. Voora1 de Ericaceae
bevorderen de humificatie. Het 'Schwarztorf' bevat echter niet
alleen soorten van bulten maar in dit turf komen ook mínder
verweerde lagen met Sphagna sect. Cuspidata voor.
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De plantenresten in het r!{eiBtorf' zijn hoofdzakelijk
hygrofiele Sphagna; in het westelijk gebied vooral Sphagnum
imbricatum en Sphagnum papillosum.

Dacht men aanvankelijk dat de 'Grenzhorizont, duide-
lijk de overgang tussen Subatlanticum en Subboreaal weergaf,
dan hebben ratere studies uitgeÉezen dat de tijdsgrens niet zo
strikt was. (OVERBECK F. ,1975). De overgang van 'schwarztorf'
naar 'WeiBtorf' zou dus ook van lokale, hydrologische omstan-
dÍgheden kunnen afhangen.

Toch vond Van GeeI (1978) dat ongeveer op hetzelfde
tijdstip de groei van Sphagna sect. Cymbifolia begon, ondanks
verschil,lende lokaLe vochtigheid van de vegetatie. In het
profiel 'Wietmarscher Moor IIIr in Emsland startte de groei
van Sphagnum imbricatum op een bult zodat er onderaan sterl<
gehumificeerd veen van Sphagnum imbricatum aanwezig is. In
het profiel rEngbertdijksveen Ir in Drenthê startte de groei
van Sphagnum papillosum in relatief natte condities.

Naast deze duidelijke 'Grenzhorizont' van Weber

wordèn j"n laat-holocene hoogveenprofielen ook nog andere,
sterk verweerde horizonten aangetroffen. Het zijn de rRekur-

renzfláchen' die ontstaan dooidat hoogveen groei van een dro-
ge faze met sterk gehumificeerd veen overgaat naar een voch-
tig, sneller groeiend en minder gehumificeerd veen.

Net zoals de 'Grenzhorizonf van Weber zí1n deze o-
ver grote afstanden te vervolgen, komen ze voor in een uit-
gestrekt gebied en concentreren ze zich in bepaalde periodes.

De belangrijkste periodes zijn 7OO v. Chr., IOO v.
Chr. tot 1OO na Chr. en 600 na Chr. (OVERBECK F. ,1975 naar
NILSSON,1964 ) .



III.D f.YS I SCHE ANALYSES

III.D.1 Bepaling van de humificatiegraad

l{erd er reeds gesproken over de humificatie ( zie bij
III.C.2t en de betekenis van zwak of sterd<- gehumificeerde ve-
nen, dan wordt nu besproken hoe de humificatie in deze studie
bepaald werd.

De humificatiegraad werd in het veld geschat en op

het laboratorium colorimetrisch bepaald. De humificatiegraad
is vooral belangrijk bij hoogvenen.

Wegens de zeer verschillende soortensamenstelling,
het zeer verschillende uitgangsmateriaal en mogelijke vertroe-
beling bij minerotroof veen (AABY B. & TAUBER H.,L9741, is de

humificatiegraad zoals we die in het laboratorium bepaald heb-

ben slechts belangrijk ats r^te naar de veranderingen binnen het-
zelfde profiel kijken. Vergelijkbare resultaten bekomen we

daarom alleen maar bij ómbrotroof turf.

!epelilg in het veld

Hierbij werd gebruik gemaakt van de vlugge en handige

methode, vooropgesteld door L. VON POST (1924\. Daarbij wordt

een tiendelige schaal opgesteld die weergeeft in hoeverre het
plantenmateriaal verweerd is tot een amorfe en humeuze massa.

Hierbij wordt het turf in de vuist uitgeknepen en stroomt het
min of meer troebele water r^teg.

De schaal van von Post is als volgt samengesteld;

H L: uolLstd.ndig unzersetzter und Dy-freier Torf; beim Quet-
schen in der Faust geht farbLoses,- kLanes Wasser dureh den Fín-
genn ab.

- H 2: beínahe uóLLíg unzersetzter Torf; beim Quetsehen fast
kLares,- nLrr schuach geLbbraunes Wasser abgehend.

- H 3: sehr sehuaeh zersetzter oder sehn sehuaeh Dg-haLtiger
Tonf ; bein Quetsehen deutLieh tz'ilbes,-braunes llasser, aben kei-
ne Torfsubstanz zuischen den Fingern abgehend. Rilekstand a'Êekt

breiartíg
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- ii 4: schuach zersetzt oder etuas Dy-haLtig,_beim Quetschen
stank tnilbes Wasse?, aber noeh keine Torfsubstanz abgehend.

Rilekstand etwas breiartí7. .

H 5; ziemLieh zeraetzter oden zíemLich Dy-haLtíger Tonf; PfLan-
zenat":uktu.r noeh deutLich aber etwas UersehLeiet't; beím Quet-
schen geht etwas TonJ"substanz,_ aber hauptsciehLieh trilbes,
bnaunes Wasser ab; Rilekstand bneiartig.

H 6: zíemLíeh zersetzter odez' ziemLích Dg'haLtíger Torf; mít
undeutLiehen PfLanzenstnuktur'. Beim Quetschen geht bís 1/3 den

Tot,f substanz ab; Rilekstand staz'k breíartig,_ aber mít deutLiehen
heruortretender PfLanzenstruktur. aLs ím ungequetsehten Torf.

H 7: stark zer'setzter oden Dy-haLtiger Torf; PfLanzenstruktur
noch zíemLieh enkennbanl bein Quetsehen geht etua die Hd.Lfte

der. Tot,fsubstanz ab.

H B: sehr stank zersetzt oder sehr stank Dy-haLtig; PfLanzen-

stt,uktut, sehn undeutLíeh; 2/3 den Substanz geht zuisehen den

Fingern ab; Rtiekstand hauptscichlíeh aus i'líderstandsfahigem
PfLanzenmateriaL r_ wíe WurzeLfase?n' HoLz u. a.

H 9: fast uóLLig ze?setzt bzu. fast u6LLig Dy-haLtí9. Beínahe

ohne erkennbar.e PfLanzenstruktur; fast die ganze Totfmasse gLeí-
tet beím Quetsehen zaíschen den Fingern henaus.

- H L0: uóLLig zersetzt odex ganz Dy-haLtí7. Ohne enkennbare
pfLanzenstnuktur,; beím Quetschen gLeitet díe ganze Masse zuischen

den Fíngern dureh.
Nadéel is wel dat de waardebepaling door verschillende

personen anders zal- zí3n, vooral wanneer het veen sterk samenge-

drukt en droog zaI zijn.
Bepalinq in het laboratori-um

De humificatie werd gemeten volgens de colorimetrische
methode. Alcalische extracten van turf zí1n min of meer donker

gekleurd. Hoe meer humusstoffen ze bevatten, hoe donkerder ze

gekleurd zijn en hoe groter de absorptie zaL zijn.
Zoals reeds gezegd kan de oplossing bij minerogeen

turf ook deeltjes in suspensie bevatten zodat de transmissie
van het }icht verstoord wordt (AÀBY B. & TAUBER H.,L974). De

colorimetrische methode werd door OVERBECK F. (1975) beschreven

en door o.a. AABY B. & TAUBER H. (1975) en DIRIKEN P. (1981)

gebruikt.
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Het staaL uordt gehomogeniseerd en híeruan uondt 2OO mg afgewo-

gentot op 1O-1ng nauukeuríg. Dít uordt ouer$ebnaeht in een

maatgLas uan 250 mL. Híerbii uoegt men L00 mL O'!i% NaOH en

pLaatst het ged.urende een uu? op een u)armvaterbad uan 95" C''

Daarna uot,den ae geëttraheerde humuszu?en afgefíLtera en krii-
gen ue een ertraetie d.ie in kLeun kan oariëren uan kLeurloos

ouer geeL en byuin naar zuartr-u)aat'bíi de donkenheíasgnaad euen-

redig is met de ín opLossing gebraehte humuszutlen. Met gedis-

tíLleerd. uater uordt het ertnact aangelengd tot 200 of  0O mL'

Daanna uondt met cen speotrofotometer het % ouengebraeht Líeht
(= peneent tnansmitted Líght) gemeten t.o.u. gedístíLLeerd

uaten,-dat aLs bLaneo fungeert. De speetrofotometer uondt híer'
bíj ingesteLd op een goLfLengte uan 525. Voon de eerste reek-

sen der staLen uerd een toestel Bausch & Lomp gebruikt ' uoor

aLLe oueríge uerd. d.e spectrof otometev' uan Penkin'ELmen '- tApe

CoLeman 295 gebruíkt.
Hoe mee? humusertraeten, hoe Lagen de uaarden uan het PTL Líg-

gen. Híermee ueten ue eehter aLLeen maa? dat een bepaaLd staal
meer humusextracten beuat dan de andere'

We kunnen ook nagaan mex ueLk geuieht zuíuere humusstof dat o-

uereenkomt. Daaruoot, gebruíkten ue het produkt HUMUSSAURE uan

FLUKA AG d.at ue ín uenschíLLende hoeueeLheden behandeLden net

zoaLs d.e staLen zeLf . zo ís men dus ín staat een íikingseul'ue

op t.e steLLen en te berekenen met hoeueel mg zuíuere humusstof

onze entraetíe ouereenkomt.

Niet aLLe staLen bestaan nagenoeg uolLedig uit onganiseh ma-

teriaaL en daat,om is het belangríjk de hoeueeLheid hunusstof

te uel.geLiiken met het organiseh mateníaal uan het staaL en níet

met het uoLLedíge staaL-'

zo kunnen ue uoLgens onderstaande formuLe urij eenuoud"ig het'
humifieatiegetaL berekenen: nz= ffi * 100

Het humífieatíegetaL geeft de uerhoudíng ueer tussen de geëytra-

heende humusstoffen en het organiseh nateriaaL waaruit de humus-

st.offen getrokken uonden.'

Beperkingen van deze methode zoals die hier gebruikt

werdi
deze methode levert alleen bij ombrotroof turf echt vergelijk-

bare resultaten
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- bij het merendeel der stalen beschikten we slechts over een

heel beperkte hoeveelheid materiaal. Het grootste gedeelte
daarvan gebruikten we voor de macrofossielen. Daardoor zí1n
bepaalde stalen onvoldoende gehomogeniseerd.

in de loop van het onderzoek werd met twee verschillende toe-
stellen gewerkt.

III.D.2 Bepaling van het organísch gehalte

Het gehalte aan organisch materiaal werd bekomen door

het asgehalte te bepalen. Turf laat na verbranding steeds een

zekere hoeveelheid as achter; ook het zuiver organogene turf.
Bij hoogveen is het asgehalte duidelijk lager dan bi-j

laagveen. GROSSE-BRAUCKMÀNN G. (L976) geeft de volgende cijfers:
1-33 bij hoogveen

5-15? bij normale laagvenen
l,Iet normale laagvenen worden laagvenen bedoeld die geen of slechts
heel weinig allochtoon materiaal bevatten. Venen die niet over-
spoeld worden kunnen ook via het grondwater allochtoon materiaal
bevatten. Verder toonde men (zíe OVERBECK F.,1975) ook reeds

aan dat bij hoogvenen nabij de kust ook een hoger asgehalte be-

reikt wordt wegens de grotere concentratie aan opgeloste zouten

in het regenwater.
Deze methode wordt ook de methode van de verbranding

genoemd. Hoogstens 5 g van het staal worden gedroogd op IO5oC.

Het gedroogde materiaal wordt erna gehomogeniseerd. Het gedeel-
te dat niet gebruikt wordt voor de humificatiegraad wordt tot op

-)LO-"g afgewogen. Het staal wordt dan verbrand in schaaltjes
van alumÍnium of potjes van porselein. De verbranding vindt
plaats in een oven die hoogstens 45Oo kan bereiken. Deze

temperatuur is ruimschoots voldoende voor de verbranding, die
reeds op 33Oo begint. Dit is echter wel te laag voor de des-

hydratatie van kleimineralen die pas vanaf 550oC optreedt.
Verder moet erop gelet worden niet te veel stalen in de oven

te plaatsen zodat er geen gebrekkige zuurstofcirculatie ontstaat
die de volledige verbranding verhindert. Na de verbranding wor-

den de stalen opnieuw afgewogen tot op to-2g nauwkeurig.
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EePeEE!lse!

Het belangrijkste en zuiverste gedeelte van het ma-

teriaal werd voor de macrofossielen gebruikt. Het overgebleven

gedeelte was te gering en bevatte soms wel wat onzuiverheden.

De bovenliggende klei was er soms mee'- vermengd. Het

organisch materiaal werd wel bepaald voor alIe stalen maar wordt

slechts vermeld voor stalen uit ontsluiti-ngen en de grote bo-

ring. In de andere gevallen werden de gegevens alleen gebruikt
om het humificatiegetal te bepalen-
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I I L Ë ArunlvsE vAN DE MAcRoFoss r ELEN

III.E.1 Belang van deze methode

IllerÊrlg
Reeds in de vorige eeuw werden macrofossielen in het

turf bestudeerd. In het begin van deze eeuw raakte deze metho-
de door de opkomst van de palynologie in verval; de macrofos-
sielen werden in deze periode bijna alleen bestudeerd bij ar-
cheologische vondsten.

Toen men de palynologie begon te verfijnen en naar
een verklaring zocht voor de veranderingen in de pollenspectra
voelde men terug de noodzaak aan van een studi-e der macrofos-
sielen. Sindsdien worden in veel gedetailleerde onderzoekingen
bej-de technieken gecombineerd.

In deze studie gebeurde dit eveneens voor één boring
waarbij ik voor de pollenanalyse kon rekenen op de medewerking

van professor l'lunaut (U.C.L. ).

Sinds tientallen jaren wordt er in Noordwest-Europa
palynologisch onderzoek verricht. Dit palynologisch onderzoek
heeft vooral een biostra ti.grafisch belang. Door het determi-
neren van de stuifmeelkorrels kan men zich een beeld vormen

van de vegetatie op een bepaald ogenblik in een bepaalde streek.
Door een continu profiel te analyseren kunnen r,'te de

vegetatiegeschiedenis en de grote klimaatsschommelingen opma-

ken. Een fytogeografische streek wordt in een bepaalde perio-
de gekenmerkt door een bepaald pollenspectrum.

zo is voor de meeste gebieden het pollenspectrum tij-
dens een bepaalde periode van het Holoceen grotendeels gekend.

Met de hulp .r.t cl4-datering en archeologische vondsten kunnen

we aan een pollenspectrum uit een bepaalde streek ook een ab-

solute datering toekennen.

Is de woudgeschiedenis in onze gebieden relatief goed

gekend, dan moeten we die ook nog verklaren. Gebeurden de ver-
anderingen onder invloed van het klimaat, onder invloed van de

zich wijzi-gende edafische factoren of speelde de mens door ont-
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bossing, beweiding of incultuurname een hoofdrol?
Om dit te verklaren moeten we de pollenspectra om-

vormen tot paleo-ecologische gegevens. Dit geeft echter heel
wat moeilijkheden omdat we geen zekerheíd hebben omtrent de

oorsprong van de pollen. Zijn die van regionale of locale
oorsprong?

Om dit probleem op te lossen kunnen twee werkwijzen
ons helpen:

de vergelijking tussen de huidige pollenspectra en de hui-
dige vegetatie
- de analyse van macrofossielen, parallel met de analyse van

pollenkorrel-s
Voor een zo compleet mogelijke studie van venen op

paleo-ecologisch,biostratigrafisch en chronologisch vlak zí1n
de drie werkwijzen wel wenselijk. Nadeel is dan wel dat het
aantal onderzochte profielen sterk vermindert en er in een

korte tijdsspanne meerdere technieken moeten aangeleerd worden

als deze studie niet interdisciplinair kan gebeuren.

De belangrijkste bedoeling van deze studie was de ei-
genschappen van het turf en de paleo-ecologie Ín een groot 9e-
bied, het Oostelijk Kustgebj-ed, te leren kennen en voor het
ganse gebied een landschapsgenese op te steIlen.

Bij de aanvang van deze studie was uit deze streek
nog geen enkel gedetailleerd turfprofiel, noch op het vlak der
pol1en noch op het vlak der macrofossielen gepubliceerd zodat

een eerste verkenning met een paar tientallen geanalyseerde

turfprofielen interessanter leek dan twee of drie gedetailfeerde.
AIs geograaf kunnen we de resultaten van gedetailleer-

de analyses pas boeiend vinden als we die in een ruimtelijk ka-
der kunnen plaatsen dat voldoende bekend is. Dít ontbrak tot-
nogtoe voor het oppervlakteveen in het Oostelijk Kustgebied.

9s- 9c -ye I ge I 4e - r e ge !e ! - ye 5be 3 e !- se - e!s - 9! qe 5 Z ee \ - ! ee

le-9ptt9e!-9P-99-83919199 I ie le!-e!-!le !-9P- 99 -Pelvlglggie'
resultaten van pollenanalyses geven gedeeltelijk de locale

maar vooral de regionale vegetatie weer. Op bepaalde plaatsen'
v.b. bij een klein ven midden een bosgebied zal wel relatief
vlot een scheiding te maken zijn tussen de locale vegetatie
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van water- en moerasplanten en de pollen, afkomstig van planten
1der zonale' bosvegetatíe op de minerale bodem.

in een kustgebied met lagunes, zee- en rivierinvloed, duinen,

schorren, àllerlei veenvegetaties enz. hebben we hoofdzakelijk
te maken met azonaler vegetaties zodat de woudgeschiedenis hier
niet zo eenvoudig is en het veel moeilijker is om een verschil
te maken tussen de pollen van regionale of locale oorsprong,

tenzij men eerst een goed beeld heeft van het vroegere landschap

alhoewel sommj-ge planten nog niet subfossiel teruggevonden

werden (GROSSE-BRAUCKMANN G.,L974) kunnen we bij de studie der

macrofossielen heel wat meer plantentaxa determineren dan bij de

pollenanalyse. Vele po1len kan men slechts tot op het genus of
zelfs tot op de familie bepalen terwijl de meeste zaden en

vruchten tot op de soort kunnen bepaald worden. Naast de zaden

en vruchten kunnen subfossiele vaatplanten ook door de wortel-
stokken, twijgjes, vezelresten, blaadjes enz. gedetermineerd

worden. Verder treffen we in de venen de zeer belangrijke groep

der mossen aan die we meestal ook subfossiel kunnen determineren

- een nadeel t.o.v. de palynologie is wel dat de subfossiele
plantenresten slechts in enkele gevallen een chronologische

waarde hebben (zie ook bij III.C-5) -

- plantaardige macroresten zj-jn bij autochtone venen bijna

steeds afkomstig van de vegetatie ter plaatse (zte ook bij III.B.1)

Alhoewel deze laatste stelling voor de overgrote meer-

derheid der teruggevonden plantenresten opgaat komen toch enke-

le uitzonderingen voor:
sommige z-den worden door de wind verspreid. Ze worden daarom

anemochoren genoemd. Door hun speciale vorm ztSn ze in Staat

te zweven. Zo ztJn de vruchten van de Compositae voorzien van

een pappus die als een valscherm werkt. Soms bevinden zich één

of meerdere vleugels aan de vrucht, vooral bij boomsoorten.

Vruchten van deze groep worden dikwijls massaal geproduceerd

en vlug verspreid maar ze verweren snel. Voorbeelden van deze

groep die we veel terugvonden waren Betula alba s.1. en Typha sp-

1tzie hi-ervoor v.b. ELLENBERG H. ( 1963 )
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soÍmige zaden en vruchten worden door dieren verspreid. Het

zl)n de zgn. zoóchoren. Dit kan gebeuren doordat ze aan hun

pels of ín de pluimen bfijven hangen, ze gebruikt worden

voor een voorraad of opgegeten worden zonder dat het harde 9e-
deelte verteerd wordt. Het belang van deze groep is echter
maar gering.

Soms lijkt een turfsoort op het veld en bij eerste onderzoek

autochtoon van oorsprong maar toch kan die allochtone elemen-

ten bevatten. Die allochtone elementen bestaan vooral uit
plantenresten van drijftilten, hydrochore zaden en planten die
in de spoelzoom voorkomen. Voor de aanwezigheid van allochto-
ne elementen in een hoofdzakelijk autochtoon veen geven DAHIVIS

E. ( f 974 ) en GROSSE-BRAUG$'IANN G. ( f 97 6 ,l-979) voor merengebieden

de volgende verklaring: aan de oevers van meren of bij zeeÍ

hoge waterstanden kan heel wat materiaal dat drijft met sedi-
mentarm water aanspoelen zodat allochtoon plantenmateriaal
aangebracht wordt zonder duidelijke sedimentatie. Hogerver-

melde auteurs vermelden transport via ijs a1s potentieel be-

Iangrijk maar dit deed zich waarschj-jnlijk slechts weinig
voor in ons studiegebied.
- sommige plantenresten zijn wel sedentair van oorsprong maar

hun rhizoomepidermis is veel jonger dan de zaden en de afge-

vallen bladeren die er in het turf naast liggen.

III.E.2 Staalname

YgIgne-ve!-beg-e!3el
voor de bepaling van de minimale hoeveelheid turf

schrijft GROSSE-BRAUCKMANN G.(f967) dat 50 cm3 voldoende res-
ten nalàat om een vegetatie te reconstrueren. Aan de hand

van gemiddeld een IO-taI taxa moet dit inderdaad mogelijk zí1n;
Deze hoeveelheid werd dan ook gebruikt tijdens enkele

licenciaatsverhandelingen (ALLEI.'IEERSCH L. ,I97ll i STINISSEN H- ,

Lg77 ) en dit leverde inderdaad voldoende informatie op. Ande-

re auteurs (DAI!ÍBLON F.'1976) gebruikten eveneens deze hoeveel-

heid.
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!rb!e-vel-be!- s!eel

We streefden er dus naar om ongeveer 50 cm3 materiaal
te bekomen. Het merendeel- der boringen werd uitgevoerd met een

steekmonsterboor met een diameter van 3 cm.

Een volledige cirkeldoorsnede heeft dus een opper-
vlakte van 7 cmz. Indien \rre aannemen dat slechts 2/3 à 3/4
van het materiaal gebruikt wordt omdat de rest onzuiver is dan

behouden we nog slechts zo'n 5 c*2. AIs we hiervan nog eens
L/5 aftrekken voor de bepaling van het organisch gehalte en de

humificatiegraad dan blijft er nog een oppervlak van 4 cm2

over voor de macrofossiel-en.
Om een inhoud te bereiken die de 50 cm3 benadert na-

men we daarom stalen van 1O cm dikte zodat meestal een volume
van rond de 40 cm3 bekomen werd.

Ter controle van deze methode in zí1n geheel en ter
vergelijking bij het onderzoeken van een dubbele hoeveelheid
materiaal verwi)zen we naar de bespreking van het profiel
Stalhille-ruilverkaveling waar we de ganse lengte van het turf-
profiel dubbel analyseren. Eerst namen we zoals gewoonlijk

??40 cm" en achteraf 80 cm" (zie bij ïV.H).

gppe rvle&-vcl-be!- e!c3l
Ats we bij het interpreteren van onze resultaten te

werk gaan zoals de plantensociologie dat doet dan is het be-
Iangrijk vooraf eens een schatting te maken van het opper-
vlak dat zo'n 40 cm3 vertegenwoordigt.

Voor ombrogeen turf werd een maximale groeisnelheid
van Or 8 mm aangenomen. Laten we dus eens veronderstellen dat
hoogvenen en normale, voedselarme laagvenen tussen O' 5 en I mm

per jaar aangroeien. Een staal van 1OO mm dikte vormt zich
dan in een periode tussen lOO en 2OO jaar. Dit betekent dat
eeen vorume van 40 cm3 een oppervrak van 4oo cm2 tot 8oo cm2

vertegenwoordigt .

DEN HELD A.J. & DEN HELD J.J. (1973) geven voor mos-

senvegetaties een minimumareaal van 25OO cm2 tot IOOOO cm2 en

voor moerasvegetaties een minimumareaal van 4oooO cm2 tot
.)

]OOOOO cm'. Bij zo'n oppervlak echter heeft men nagenoeg aIle
soorten die in de vegetatie voorkomen en ook de goede gegevens

over de bedekkingsgraad van de soorten in de vegetatie-
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De helft van het aantal soorten vinden we reeds te-
rug bij I/LO of zel-fs minder van het oppervlak zodat we ons

dan ook reeds duidelijk een beeld kunnen vormen van de vege-
tatie. Het ligt overigens helemaal niet in de bedoeling om de

bedekkingsgraden der soorten in de fossiele vegetatie terug te
vinden

gerer4rlg van de stalen

Hoe )r.unnen we de plantenresten uit het compacte turf
losweken en isoleren zodat ze kunnen gedetermineerd worden?

In sommige gevallen kan men het staal in het water
zetten zodat sommige zaden en vruchten automatisch bovendrij-
ven. Voordeel is dat geen materiaal vernietigd wordt met deze

methode. Ze is echter tijdrovend en ni-et al-Ie zaden en vruch-
ten zullen aan de oppervlakte drijven. Deze methode is trou-
wens uitsluitend van toepassing bij losse sedimenten.

Bij compact turf moeten we pogen de humusbestandde-
l-en fos te wekeni wanneer het turf met zuren behandeld wordt,
wordt de humeuze massa wel losgeweekt maar de humusbestandde-
len blijven overal aankleven. Dompelen we de stalen echter
onder in een basische vloeistof dan zullen de humusbestanddelen

we1 oplossen zodat het turf volledig uiteenvalt.
Daarom werden de stalen als volgt behandeld ( zie

ook OVERBECK F. , 1975 ) :

het staaL wordt eerst zoz,guuLdíg met de hand uenbrokkeLd zo'
dat de chemische neactíe oueraL ulug kan aanuatten. Het staaL
uordt ín een maatgLas gebracht en er wordt een opLossíng uan

5% KOH ín een maatgLas gegoten tot aLLe turf zich ín de op-
Lossíng beuíndt (neestaL ís híenuoor L00 à 750 mL nodig).
Dít 'bt ouus eL wordt geduz'ende 5 à 10 min. gekookt.

ALs de aggregaten na het koken uer''duenen ziin uorden

de humusstoffen op een zeef uítgeuassen. Daaruoor gebnuikten
ue drie zeuen met aLs mazen 7 mm, 0rS mm en 0'_25 mm. Deze

zeefresídu's uorden in doosies gebracht. De opgeuangen be'
standdeLen blijuen eehter ín het water en zo uonden ze ook in
het uater ondenzocht onder het bínoeulaír.

De fractie kleiner dan O,5 mm bevat weinig zadenres-

ten maar sommige niveau's waren toch rijk aan Juncus sp- en

Typha sp. Ook Lophopus crystallinus (Bryozoa) en de sclerotiën
van Cenococcum sp. waren veelvuldig in de kleinste fractie te
zien zodat het toch de moeite waard leek deze fractie te onder-
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zoeken. WeI is het zo dat de allerkleinste resten vlugger over
het hoofd gezien worden; het belangrijkste bIj-jft echter met

dit feit rekening te houden bij de interpretatie-

III.E.3 Voorstellingswijze

Iller4rlg
Alvorens de gebruikte voorstellingswí1ze te bediscus-

siëren kunnen we vermelden dat we ons bijna steeds beperkten

tot macroscopisch herkenbare plantenresten en dat het hout

niet anatomisch onderzocht werd (zie hiervoor ook bij III.F.I)
De twee belangrijkste groepen zí1n vegetatieve res-

ten enerzijds en vruchten en zaden anderzijds. Verder bestaat
het turf, op uitzondering van de top en de basis, bijna altijd
uit zuiver organogeen materiaal en ontbreken molluscen.

Dit biedt het voordeel dat we de tabel niet hoeven

te overladen met allerlei- gegevens die naar de anorganische

component of naar de molluscen verwijzen (v.b. DIRÏKEN P.'1981).
Dit is echter wel noodzakelijk bij alluviale, venige sedimenten

om ze te karakteriseren.

vermits het bij deze analyse van het turf de bedoeling

is paleo-ecologig van.-het oppervlakteveen-'te:bestude'reni zt)n
exacte cijfers van massaal voorkomende en determineerbare vege-

tatieve resten niet noodzakelijk. Dit zou immers nauwelijks
te verwezenlijken zí1n en bovendien zeet tijdrovend. En voor-

beetd hiervan bij andere auteurs is mij trouwens onbekend'

Het eenvoudigst is de aanwezigheid van vegetatieve
resten door een + voor te stellen z zie hiervoor VAN ZEIST W'

(Lg74) en STOCKMANS F. & VANHOORNE R. (1954). Bij zo'n ver-
melding weten we echter fueinig meer zodat men in de meeste pu-

blicaties met verschillende klassen werkt'
Bij de interpretatie van de gegevens steunt men mees-

tal op de fytosociologie zodat het logisch is dat we voor de

voorstelling klassen indelen en symbolen gebruiken zoals in de

fytosociologie. Zich inspirerend op de bedekkingsgraden in de

schaal van Braun-Blanquet gebruikt GROSSE-BRAUCKMANN G. (1973)

de volgende indeling:

Veqetatieve resten
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+ = ueel minden dan L%r_teuens mínder dan 5 zaden of uruehten

I = hogere uaanden dan +, minder dan 3%

N = tussen 4% en 9%

$ = tussen 9% en 247o

! = tussen 25%en 49%

5 -- tussen 5O en 100%

Deze indeling verhrekt wel de indruk van exact be-
cijferde gegevens terwijl de vezels of blaadjes niet gewogen

worden alvorens we ze in een bepaalde klasse Plaatsen-
Om dit te vermijden kunnen lde onze toevlucht zoe-

ken in de abundantieschaal van TANSLEY (1949) die eerder een

grove schatting weergeeft;
domínant
abundant

frequent
oeeasíoneel = oc (oe)

sporadíseh = sp (. )
zoals te zien werden de symbolen, zoals gebruikt bij

Tansley, enigszins aangepast zodat er een zeker visueel beeld
in de symbolen zou aanwezíg zijn.

!e4el-ee-vEs9b!e!
Bij het tellen der zaden en vruchten kwamen sommige

auteurs tot zeer hoge cijfers. Daarom werd ook hj-er de nood-

zaak aangievoeld om de percentages van tret totaal aantal zaden

en vruchten te vermelden of met klassen te werken.

Zo gebruikt KORBER-GROHNE U. (L967 ) percentages bij
een archeologische studie. HÍeruit lcan men dan gemakkelijk

het belang van bepaalde cultuurplanten zoals graansoorten af-
lezen. Bij een onderzoek dat meer vegetatie|<undig gericht is,
zí3n die percentages niet zo praktisch-

Net zoals het voorstellen der weefselresten wordt de

schaal van Braun-Blanquet gebruikt bij het voorstellen van za-

den en vruchten. Dit gebeurt o.a. bij BEHRE K.E. (1970):

r, = één enkeL erempLaar

+ = minder dan 1.%

f = tussen 1% en 5%

N = tussen 5% en 25%

enz.
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Deze voorstelling waarbij de zadenaantallen dezelf-

de symbolen krijgen als bedekkingsgraden van plantensoorten in
vegetaties lijkt me niet zo geslaagd. Over de relatj-e tussen
beiden weten we immers heel weinig.

HeeI wat beter lijkt de voorstelling van DIERSSEN K.

& GROSSE-BRAUCKMANN G. (1973) die naast cijfers voor weefselres-
ten l-etters gebruiken om de klassen der zaden en vruchten aan
te duiden.
1-2 er. : seLten uorkommend (s)
3-5 er. = mehz,efaeh uot,kommend (m)

6-14 e&, : htiuf ig vorkommend (h)

>1 4 er. = s ehr hciuf ig uorkommend ( H )

Doordat wij naar analogie met de abundantleschaal van
Tansley reeds lettersymbolen voor de weefselresten hebben, is het
moeilijk om deze symbolen over te nemen.

Deze schaal hadden we dan ook d<rrnnen overnemen en de

letters vervangen door cijfers en een 4- of 5- delige indeling
maar dit roept dan weer teveel het beeld van Braun-Bl-anguet op.
De zadenaantallen zijn per soort meestal lager dan 10 en ze

overschrijden zelden de 20 zodat we het dan maar bij het exac-
te aantal hielden.

Sommige auteurs zoals STOCKMANS F. & VANHOORNE R.
(1954) plaatsen de teruggevonden resten bij elkaar volgens de

aard der resten (v.b. zaden en vruchten, bladeren, twijgen enz. ).
Dit vermindert echter sterk de leesbaarheid, vooral a1s men er
paleo-ecologische gegevens wil uit trekken.

Een andere manier bestaat erin de resten in een apar-
te kol-om te vermelden. Dit wordt gedaan bij DICKSON A.C.,
DICKSON J.H. & MITCHELL G.F. (1970). Alhoewel dit belangrijke
gegevens zí1n, verhinderen deze ook enigszins de leesbaarheid.
Beter leek het deze gegevens, eventueel met de afkortingên,
vlak na de soort te schrijven zodat de tabel 'ongeschonden'
bliífr.

Naast de herkenbare resten is er ook een groot gedeel-
te der weefsels niet herkenbaar. Denk maar aan kleine houtbrok-
jes, stengeldeeltjes, allerlei vezelresten, onbebladerde mos-
stengeltjes enz.. Daarom is het interessant de 'grondmassa'
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Èe schatten en deze gegevens ook te vermelden.

Meestal worden deze schattingen onderaan in per-
centages uitgedrukt zoals het bij DAII{BLON F. (1975) het ge-
val is. rn deze studie verloopt de bespreking der tabellen
gelijktijdig met die der boorprofieLen zodat we de hoofdbe-
standdelen van de 'grondmassa' in het boorprofiel kunnen te-
rugvinden.

De absolute hoogte van de stalen wordt eveneens in
de boorprof ielen vermerd en de reLati-eve hoogte j-n de tabel.
onderaan de tabel vermelden we de humificatiegraad en in som-
mige gevallen het percentage organisch materiaal (zie hier-
voor bij III.D.2).
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IILF, Uq.voNDsaË-N-

III.F.1 Inleidinq

Bij het onderzoek van de macro-resten kunnen ver-

schillende resten aan bod komen. In deze studie worden bijna

uitsluitend plantaardige macrofossielen behandeld. Daarbij

kunnen ook anorganische en dierlijke resten gevonden en be-

studeerd worden.
Het belangrijkst hierj-n zijn wel schelpen van mol-

luscen. Deze worden echter zo goed a1s nooit teruggevonden'

Behalve aan de top van het veen maar die waren dan afkomstig

uit de bovenliggende klastische sedimenten. Het turf is gro-

tendeels afkomstig van vegetaties uit zvr'e tot zeet zure

milieu's. Als er, vooral onderaan het profiel, schelpenres-

ten in het profiel ingebed werden zijn die hoogstwaarschijnlijk

in de loop der tijden uitgeloogd.
Resten van vogels of zoogdieren (beenderen, tandjes)

werden niet aangetroffen. We troffen soms wel dekschilden van

Coleoptera aan . Voor meer hierover; zLe COOPE G'R' & BROPHY

.I.A. (Lg72). Omdat het determineren van deze dekschilden onmo-

gelijk in de tijdsspanne van deze studie onder de knie te krij-

gen is, werd hieraan dan ook weinig aandacht geschonken. De

analyse van de plantaardige macrofossielen levert in het turf

trouwens voldoende informatie.
Bij de vondsten werden ook weefselresten gedetermi-

neerd. we willen er wel de aandacht op vestigen dat slechts

een gedeelte van die weefselresten kon bepaald worden' ool<

de houtresten werden niet anatomisch onderzocht omdat we dach-

ten dank zíJ de vruchten, blaadjes en periderm voldoende in-

formatie te hebben over de aanwezige fanerofyten.

III.F.2 Vaatplanten

Pe!erB!4e!1e
Voor de determinatie van macrofossielen van vaatplan-

ten konden \^re beroep doen op verschillende bronnen;
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- op het laboratorium is een (weliswaar onvolledige) referen-
tiecollectie aanwezig met vruchten en zaden afkomstig uit de

Nationale Plantentuin van België, de Hortus Botanicus Ant\^/er-

pensis :'èrE- de Hortus Botanicus universitalis Ouliensis. Te-

vens werd met recent materiaal ook een kleine verzameling aan-

gelegd met i^teefselresten uit oligotrofe venen.

- voor een oriëntatie in deze problematiek werden we flink 9e-
holpen door professor Gro8e-Brauckmann G. (Technísche Hochschule

Darmstadt) en voor controle van sommige resten konden we even-

eens rekenen op doctor Heim (U.C.L. ) waarvoor hartelijk. In

beide instituten maakten we daarenboven gebruik van de refe-
rentiecollecties.

de zadenatlassen met afbeeldingen en beschrijvingen vormden

wel de basis bij het determineren. De belangrijkste zL)n

BEIJERINCK W. (L947), BERTSCH K. (1941), BROUWAR W. & STAHLIN

A. (1955) en KATZ N.J. & KATZ S-w. (1933)

sommige werken geven de sleutefs voor de zaden en vruchten

van bepaalde genera of families. De volgende werkên werden

hiervoor gebruikt;
BERGGREN G. (1969) voor de Cyperaceae

KORBER-GROHNE U. (L964) voor Juncus en de Gramineae

KOWAL I. (1953) voor Chenopodium en Atriplex
MAREK S. (1954) voor Scirpoideae, Rhynchosporideae en een ge-

deelte der Caricoideae
MARJATTA A. (1970) voor de Potamogetonaceae

NILSSON O. & HJELMQUIST H. (1967) voor Carex

andere werken behandelen vooral sleutels voor weefselresten-
GROSSE-BRAUCKI'IANN G. (L964, I972) voor subfossiele mossen en

subfossiele resten het algemeen en MATJUSCHENKO W' (L924) voor

Carex.

Egelgsieebe-se9ev9!9
Bij deze bespreking deden we, naast eigen ervarangen,

hoofdzake.lijkeen beroep op OBERDORFER E. (1979) en WESTHOFF V'

& DEN HELD A.J. (1969). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

is de synsystematische nomenclatuur overgenomen uit dit laatste

werk.
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A1 lsma pI antaqo-aquatac a

Een deelvrucht die plat is. Binnen de
vrucht is een embryo-vormig zaad aanwe-
zíg zonder voedingsstoffen. Soms worden
alleen de U-vormige embryo's gevonden.
De vrucht die geen spitsvormige kant heeft
is ovaalvormig. Aan de zijde waar de twee
uiteinden van het embryo samenkomen is de
vrucht iets ingesneden. Een duidelijk
embryo is kenmerkend voor de Alismataceae
De giootte, de lengte-breedte verhouding
en áe inkeping van het zaad onderscheiden
deze soort van de andere soorten van deze
familie
Lengte: 2,O mm Breedte: O'4 mm

{iï
il

il

oI Ox

Alisma Plantago-aquatica is een tamefijk
algemene soort van rietlanden en gemeen-
scÀappen van grote zeggensoorten. Terug
te vinden aan de oevers van vijvers en
meren, sloten en traag stromend water'
Ook in tijdelijke plassen. l'leestal oP
vlakke' overspoelde en niet-voedselarme
bodem. Het is een kentaxon van de Phrag-
mitetea.

Alnus ele!1!9ee

De noot van Alnus is plat en vijfhoekig'
een combinatie die dit geslacht van aIIe
andere genera onderscheidt. Bovenaan
zr)n er meestal nog twee spitsjes,aanwezig'
In onze streken is alleen Alnus glutinosa
inheems. Alnus incana is nog pJ-atter en
indien niet verweerd ook gevleugeld'
Lengtez 2r4 nm Breedte: 1r7 mm

De katjes van Alnus glutinosa werden enke-
le malán teruggevonden. De houtige katjes
van A1nus zí3n veel steviger dan die van
Betula en CorYIus.

Alnus glutinosa is een algemene boomsoort
en vorÁt bestanden in beekdalbegeleidende
bossen en elzenbroekbossen' ook langs be-
ken. Op een aI dan niet constant natte
bodem d1e overspoeld wordt en voedselrijk
is. Een pionier in bosvegetaties van
Iaagvenen en langs oevers, optimaal in
het Alnion glutinosae. Een na'Êmtemi'nnen-
de halfschaduwplant en veenvormer.
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Andromeda po] ifolia

Deze zaden zijn tamelijk afgeplat maar we
kunnen ze beter a1s eivormig omschrijven.
De zaden hebben geen spitsje en met uit-
zondering van de navelinplanting zí1n ze
over het ganse oppervlak afgerond. In
tegenstelling tot andere zaden van de E-
ricaceae of erop lijkende soorten ver-
toont het oppervlak geen macroscopisch
waarneembare structuren.
Lengte: L,2 mm Breedte: 0,6 mm Dikte: O,3 mm

Andromeda polifolia komt bijna uitslui-
tend voor in hoogvenen. Een lichtminnen-
de soort die ook licht nodiq heeft om te
kunnen kiemen.

Atripl-ex I i ttoral i s/bcE!c!e

Ronde, afgeplatte zaden met naveLinsnoe-
ring maar zonder tekening behoren tot de
genera Atriplex en Chenopodium. Cheno-
podium heeft een tekening (weliswaar een
onduidelijke) waarbij de lijnen vanuit
het centrum naar buiten toe breder uit
elkaar komen te staan. Bij Atriplex ver-
lopen die bijna eerder meridionaal. On-
derscheid tussen beide soorten vereist
voldoende materiaal.
Diameter: 1,8 mm Dikte: O,5 mm

Atriplex littoralis en Atriplex hastata
vinden we bijna alleen terug op gemeen-
schappen die zich ontwikkelen op vloed-
merk dat gedeponeerd is op zand- of klei-
bodem.

Pe!sle-elDc-::.1''

Het nootje (al dan niet gevleugeld) van
Betu1a is onmiskenbaar. Het is duide-
lijk afgeplat. De noot is ovaal tot
langwerpig ovaal. Om een onderscheid te
maken tussen Betula pubescens en Betula
verrucosa Ís voldoende en ongeschonden
materiaal nodig, wat hier bij de subfos-
siele rêstÊriniet het geval -is. . Daarom
gebruiken wê voor beide soorten de verza-
melnaam Betla alba s.1.
Lengte: 2r3 mm Breedte: Or9 mm

Betu1a pubescens komt voor op matig voed-
selrijke en zure zand- en veenbodems.

,10 x
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Het Betuletum pubescentis is typisch voor
de iets voedselrijkere randen van echte
hoogvenen. Ook Betula pendula komt voor
opvenen maar is meer een Iichtminnende
sàort die als pionier optreedt op allerlei
bodems.

Ee IDe: s bge !s 9 -['er I ! ]!e9

zie bij ScirPus sP.

Een zeer klein zaadje met een netstrucÈuur
die reeds bij 20 x opvallend is. Heeft
zeer grote cètlen en is langs de bovenzí)-
de opèn zodat we van een afgeplatte eivorm
kunnén spreken. Bij andere Ericaceae is
ook een netstructuur aanwezig maar die is
dan veel fijner.
Lengte: Or5 mm Breedte en dikte: Or3 mm

Sommige vegetatieve resten van CaIIuna
vulgaiis zí1n ook soortspecifiek. Het is
nog mogelijk het uiteinde van de bloeisten-
geÍs térug- te vinden. Dit duidt onmj-sken-
baar op Calluna vulgaris-
Ook stukjes zijtakjes met de bJ-aadjes di-e
dicht tegen mekaar in vier rijen ingeplant
zí1n, zí1n karakteristiek.

CaIluna vulgaris is algemeen op heiden,
voedselarme graslanden, oPen eiken- en
dennebossen' op rotsen en in venen' Komt
voor op relatiéf droge tot vochtiger voed-
selarmé en basenarme bodems van zowel zure
humus, zand als veen- Houdt van vochtige
l-ucht en vormt ruwe humus. Pioniersplant
die op humus en in volle lucht ontkiemt'
Komt in hoogvenen algemeen op de bulten
voor.

9vperegege

Van die gcoeP werden de radicellen regel-
matig teiuggevonden- AlhoeweI IIIATJUSCHEN-

Ko w: (L924) een sleutel uitwerkte op ba-
sis van recent materiaal van het genus
Carex is dit niet toe te passen oP sub-
fossiel materiaal, vooral omdat meerdere
genera ongeveer gelijkaardige radicellen
Áebben. Ook de epidermis kan teruggevon-
den worden. Bij de Cyperaceae ontbreken
de korte cellen die bij de Gramineae
steeds tussen de lange cellen aanwezig zijn'

Qal lqne-velsÊr19



Carex sp.
7B

Karakteristiek voor dit genus is het urnt3e
dat het nootje volledig inkapselt. Deze
nootjes zí3n op dwarse doorsnede driehoekig
of tweezijdig afgeplat'. En determinatie
tot op de soort is slechts mogelijk indien
de reêten goed bewaard ziln, wat niet al-
tijd het geval is.

Het genus Carex omvat tientallen soorten
en i; vooral vertegenwoordigd in vochtige
en natte vegetaties zodat het logisch is
dat er vele Carex-resten in het turf terug-
gevonden worden.

Carex elata

Een biconvex nootje met een brede basis,
een duidelijk smalle bek en nauwelijks lan-
ger dan breèd. Te onderscheÍden van ande-
re,: Soortên van de sectio Acuta door de
grootste breedte bovenaan en de geringere
ielatieve breedte van de basis. Is gemid-
deld genomen ook groter dan de andere
soorten.
Lengtez 2,3 mm

Carex elata is weinig voorkomend maar wel
vegetatievormend in natte zones aan oevers
van plassen of beken; gelegen achter riet-
land in gebi-eden met sterk schommelende
grondwaterstand. Op voedselrijke en ba-
éische tot zwak zure bodem. Een bulten-
vormende en diepwortelende verlandings-
plant die veel strooisel produceert; een
isarmtemi-nnende soort. Kentaxon van het
Caricetum hudsonii -

carel- lq9l99 SrPg

Een driekantig nootje met een smalle en
uitgerokken basis en een duidelijke maar
korte bek. De zijvlakken zí1n niet con-
caaf maar ze blijven over relatief lange
afstand even breed
Lengte: 2rO mm Breedte: I,3 mm

Carex lasiocarpa is weinig voorkomend maar
wel algemeen ií tritvenen en aan de randen
van hoógvenen. In voedselarme sloten en
kleine áepressies oP een matig voedselarme
en slijkerige veenbodem. op plaatsen
die door kwel nat worden en soms overstro-
men.

Breedte: 1,6 mm

,A/ux
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Carex Iimosa

Van deze soort werd ook het urntje terug-
gevonden. De vorm van het urntje is bij
overlangse doorsnede elliptisch tot ovaal
maar de basis en de top zíjn iets uitgerok-
ken. De bek is kort maar toch duidelijk
te zien. Opvallend de nerven; 6 tot 7
langs iedere kant.
Lengte (urntje): 3,5 mm Breedte: 2 mm

Carex limosa is een zeldzame soort van
hoogveenslenken en'intermediaire' venen
op natte en tijdelijk een weinig overstroom-
de grond. Deze grond is kalkarm en bestaat
uit zuur veenslijk. Carex limosa is een
kentaxon van het Scheuchzerietum.

9erel-pe!reelc!e

Een klein, biconvex nootje zonder brede ba-
sis. Bij een doorsnede volgens de breedte-
as is het niet duidelijk afgeplat maar
ook niet breed-ovaal tot cirkelvormig.
In tegensteLling toq Carex echinata is één
zijde vlak terwijl die bij Carex panicula-
ta duidelijk convex zí1n. De randen van
het nootje zi1n ook eerder hoeki-g. Naar
de basis toe versmalt het nootje sneller
dan dit bij Carex davalliana het geval is.

Carex paniculata komt verspreid voor maar
dan weI algemeen in grote zeggenvegetaties'
ook in elzenbroekbossen. Op constant nat-
t€, voedselrÍjke tuf en veenbodem. Licht-
minnend tot halfschaduwplant. Kentaxon
van het Caricetum paniculatae dat ook gro-
te drijftillen bevat die bestaan uit Carex
pani-culata-vegetaties, wortelend in een
dikke sapropelium bij een \iraterdiepte tot
Im.

9etel-pg99999vPerg9

De urntjes van deze soort zijn zeer lang,
voorzien van een snavel en zeer opvallend
generfd. De nootjes zí1n driekantig en
ze hebben een lange, smalle en rechte bek.
De zijden zí1n smal-ovaalvormig, dit in
tegenstelling tot verwante soorten zoals
Carex rostrata die breder zijn.
Lengte (urntje): 5 mm Breedte: 1'3 mm
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Carex pseudocyperus is een kentaxon van het
Cicutión virosae dat bestaat uit vegetatres
van drijvende planten die wortelen in een
Ios en gasrijk sapropelium onder een tot
enkele dm dièpe laag htater. De drijftillen
bevinden zich in verlandingsgordels tussen
de waterfase en de moeras-landfase ' Ook
aan de oevers van vijvers en in elzenbroek-
bossen. Was in het begin van het Holoceen
meer versPreid.

9erex-rgE!r3!3

Een driekantig nootje met een uitstekende
basis en een lange, gebogen bek' De kan-
ten zijn tamelijk scherp. Gelijkt zeet
goed op Carex vesicaria en indien er geen
i.=t"tt-van het urntje aanwezig zijn en de

bek afgebroken is moeten we ons vooral op
de gtoótt" (Carex rostrata is meestal gro-
t"tÍ en op de duidelijkheid van de epider-
miscellen (onduidelijk bij Carex rostrata)
baseren.
Lengte: 1r8 mm Breedte: I'3 tnm

Carex rostrata is tamelijk algemeen en ve-
getatievormend in grote zeggengemeenschap-
p€Ír, aan oeversr in vennen, veenslenken en
lsloten. Op een meestal overstroomde, Rê-
tig voedselrijke en soms zure meso- tot
o1ígotrofe, slijkerige veen grond' Tttt
algémene verlanáingspionier met urntjes
diá zich drijvend versPreiden'

gerel-vcsigerie

Het nootje heeft minder scherpe kanten dan
Carex roètrata- Voor overige kenmerken'
zie bij Carex rostrata.
Lengte: I,6 mm Breedte" 1,2 mm

Carex vesicaria komt verspreid voor in
grote zeggengemeenschappen langs de oevers
van open maar rustig water. Ook op regel-
matig overstroomde, matig basische en meso-
trofé, slijkerige veengrond' Staat meestal
op iets drógere en voedselrijkere plaatsen
dàn de vorige soort - Deze plant produ-
ceert veel strooisel en de vruchten ver-
spreiden zich drijvend.
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gerer-9r e!rsbe/ele!e3!3

Het nootje is biconvex en heeft een duide-
lijk voetje. Het nootje is langgerekt-ovaal-
maar naar boven en onder toe sterk afgeknot.
Bij een dwarse doorsnede is Carex disticha
meer ellipsvormig en Carex elongata meer
driekantig maar bij weinig subfossiel ma-
teriaal kan men moeilijk op deze kenmerken
steunen.
Lengte: I,8 mm Breedte: 1,1 mm

Carex disticha is een algemene soort van
hooilanden en natuurlijke zeggengemeen-
schappen. Deze plant komt voor op relatief
voedsel- en basenrijke grond die regelmatig
overspoeld wordt. Komt in Nederland optÍ-
maal voor in het Senecioni-Brometum race-
mosi. Dit is een drassige, bemeste hooiland-
of hooiweidegemeenschap op kalkarme doch
basenrijke, humeuze kl-ei of veengrond-

Carex elongata komt algemeen voor in el-
zenbroekbossen en aanverwante bostypen.
Kentaxon van het Carici elongatae-Alnetum

De oógonen van Chara bestaan uit kleine,
donkere bollen tot ellipsoiden. Door hun
kleine vorm en de duidelijke lijst die
zich volledig rond het oppervlak draait en
zo naar de top klimt is dit macrofossiel
onmiskenbaar. Onderscheid tussen de ver-
schillende soorten is echter zeer moei-
lijk te maken.
Lengte z O,7 nm Breedte: Or 5 mm

Deze wieren komen voor op de bodem van
nÍet of weinig stromend water - Ze zí1n
zowel in voedselarm als relatief voedsel-
rijk water aanwezig maar dit moet wel vol-
doènde helder zí1n. Ontbreken in sterk
brak water maar zt)n nog te vinden in een
oligo- tot mesohalien milieu-

Qbe lepe9l gl.- rsErsE/e ] 3ss 9[t

Kleine, afgeplatte en rolronde zaadjes
met een duidelijke navelinsnoering horen
bij het genus Chenopodium- De diameter
is bij Atriplex meer dan I mm- De zaden
vertonen geen kiel of ring en er loopt ook

1
alhoewel geen vaatplant werd deze omwil-

le van een overzichtelijke indeling toch
in deze groeP gePlaatst
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geen gleufje op de smallere kant. De na-
velinsnoering is duidelijk waar te nemen
en de zaden zijn duidelijk kleiner dan I
nm.
Diameter: O,8 mm

Chenopodium rubrum en Chenopodium glaucum
zijn nu hoofdzakelijk terug te vinden in
de antropogene onkruidvegetaties. Ze
houden van zeer voedselrijke gronden en
zí1n zouttolerant. Beide soorten zijn te-
vens kenmerkend voor het Chenopodietum
rubri Passarge '64; dit is een associatie
die voorkomt in de uiterwaarden der grote
rivieren op vlakke, Iang onder water staan-
de grofzandige tot kleiige vlakten waar
veel slib doch weinig organisch materiaal
wordt afgezet.

Cladium mariscus
De vorm van het nootje is onmiskenbaar.
Het nootje heeft onderaan een zeer duide-
lijke voet dj-e naar beneden toe iets bre-
der is. De basi-s van deze voet is gewelfd
zodat het lijkt alsof het nootje enkele
steunpunten heeft. Bij dwarse doorsnede
is Cladium mariscus cirkelvormig en bij
overlangse doorsnede breed ovaalvormig
met een kort, stomp spitsje.
Lengte: 2rI mm Breedte: 1,5 mm

Cladium mariscus is nu een zeldzame soort
die echter vegetatievormend kan zijn langs
de oevers van meren en in laagvenen of bij
bronnen en in sloten. Langs grote plassen
en meren kan Cladium mariscus de rietzoom
vervangen, vooral als de waterstand aan
vrij grote schommeli-ngen onderhevig is.
Het is een kenmerkende soort van het CIa-
dietum marisci, een gemeenschap van eutroof
maar soms mesotroof tot zwak brak water.
Vormt in afgesloten plassen vaak uitgestrek-
te vegetaties, vooral daar htaar op de mine-
rale ondergrond een niet te dikke laag or-
ganisch materiaal ligt. Het is een relikt-
plant uit het Àtlanticum.

Comarum P3ls9!rC

Een afgeplatte noot die volgens doorsnede
op de dikte-as ovaal tot cirkelvormig is.
Bovenaan is de noot iets toegespitst en bij
de zijdelings gelegen aanhechtingsplaats
iets teruggeplooid. Is minder afgeplat
dan Fragaria vesca.
Lengte: 1r5 mm Dikte: O,7 mm
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Comarum palustre komt overal verspreid voor

in moerassen, slootjes, laag- en overgangs-
venen; op een natte, meestal tijdelijk over-
stroomde slijkerige veengrond die tamelijk
zuur en matig voedselrijk is.

9e[,pg:r!ee

Deze rest is een deelvrucht van een compo-
siet. De cilindervorm met enkele lengte-
strepen kan ook bij andere aanverwante fa-
milies voorkomen maar hier is de vrucht
toch wel erg groot. Ons vooral baserend
op de grootte van de vrucht hebben we hier
waarschijnlijk met een gedeelte van een
vrucht van Arctium te doen (de bovenste
helft met de aanhechti-ngsplaats van de
pappus ontbreekt echter).
Lengte (slechts gedeeltelijk): 4 mm

Drosera intermedia

Breedte: 3 mm

Een klein zaadje dat de vorm heeft van een
langwerpige ellipsoide. Is aan de top iets
spitser dan aan de basis. Wegens de gerin-
ge grootte en de zeer duidelijke, hoge
wratjes niet met andere soorten te verwar-
ren.
Lengte z O,7 nrm Breedtez O,4 mm

Drosera intermedia is sterk gebonden aan
het Àtlantische floragebied en daardoor in
Midden-Europa zeer zeldzaam. Komt voor
in slenken van hoogvenen en 'intermediaire'
venen. Kan ook aanwezig zí1n op natte
veengrond, op afgeplagde stukjes en op
zandige en niet te natte overs van oligo-
trofe vennen.

Eguisetum fLuviatile

De sterke glans en donkerzwarte kleur van r r

de resten maakt ze bijna soortspecifiek. .e->êÈ----4- --
Bij microscopische controle van de rhizoom- ,*-.-i-->--+-.J:_
epidermis te herkennen aan de rechte, bij- i:_:__:::::_L:__na doorlopende rijen van áaneèsFêufeenaê "r,.\----- -:-t----" -.1-:=-i--- 

-tLlanggerekte cellen. De celwanden zí1n -:ï -- ->:'=- ./00X+srry:,slE^us vslrsrl . u= vstwqttqsll -LJLL | \í -l uu^zeer zwak golvend en passen mooi in elkaar.--=-j'-=-------:1:-r----F-

Equisetum fluviatile komt verspreid voor
in rietvelden en grote zeggengemeenschap-
pen; ook langs oevers van stilstaand of
langzaam stromend water. Lichtminnende
verlandingspionier en dominant taxon van
de sociatie van Equisetum fluviatile.



84Deze sociatie ontwikkel_t zich in matig eu-
troof, enkele dm diep water en de planten
wortelen in een dikke, losse sapropelium-
laag.

Errse-!e!teUr

Dit zaadje is ellipsoïdaal van vorm en
zeer klej-n. Op het oppervlak is bij ster-
ke vergroting de fijne netstructuur met de
gegolfde lijnen duidelijk te zien. Wegens
de grootte en de net$ructuur geen verwar-
ring mogelijk.
Lengte: Or3 mm Breedte: Or2 mm

llat de vegetatieve delen betreft is deze
soort het gemakkelijkst te herkennen aan
de langwerpige, kleine blaadjes. Het blad
is ongeveer 3 mm lang.
Verwarring met Oxycoccus palustris is op
het eerste gezicht mogelijk. Het bladuir-
einde is bij Erica tetralix spitser en de
bladsteel is relatief gezien veel breder.
Oxycoocus palustris is meestal groter.
Bij mogelijke twijfel kan men nog alrijd
de epidermis bestuderen; de celwanden zí1n
gegolfd bij Oxycoccus palustris en de cet-
len zí1n zeshoekig en de celwanden recht
bij Erica tetralix.
Erica tetralix is sterk gebonden aan het
Atlantisch gebi-ed. Het kent ín onze stre-
ken een maximale verbreiding, vooral in de
vochtige heiden. Is echter ook algemeen
op het hoogveen, vooral dan in die gedeel-
ten die eerder bij de slenk aansluiten.
Erica tetrali-x is een kentaxon van het Eri-
cion tetralicis dat de vochtige heiden om-
vat.

Errgpberss-yesl!e!sgl

De vezelige bladschederesten van deze plant
behoren tot de gemakkelijkst te herkennen
resten in het turf. Het zijn de skleren-
chymstrengen die onder de epidermis aan
de buitenkant van de bladschede zitten.
Itlicroscopisch valt die bladschede op door
de langgerekte cellen met gegolfde wand.
De verhouding tussen de lengte en de breed-
te kan we1 variëren volgens de herkomst van
de cel.
In het turf ontmoeten we regelmatig zwarte,
cilindrische resten van zo'n Or5 mm breed
en enkele mm lang. Het zijn de spilvormi-
ge lichamen, die met hun bovenste uiteinde
in de basis van de bladschedebundel inqe-
plant zijn.

40x
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Van het onderste gedeelte der b1àdschede-
bundel wordt trouwens dikwijls het samenge-
drukte basisgedeelte teruggevonden' In de

tabellen is dit bij de andere vezels 9e-
voegd. In het verloop van de tekst worden
die spilvormige Iichamen'sklerenchymspin-
deln' genoemd.

Eriophorum vaginatum is weinig algemeen 
-

maar in hoogvènen op de bulten en oP ande-
Íêr hogere gedeelten vegetatievormend'
sen tuifvormer bij uitstek, vooral in begin-
en afbraaksituaties. Op natte, voedselarme
en zure veengrond- Het is dus een kenmer-
kende soort voor hoogveenvegetaties ' In
bepaalde stadia is ze dominant'

EsP Ê!9r i e$-9 e!!e!r I gn

Een zuilvorm die naar boven toe smaller
wordt. Heeft duidelijke en ongeveer gelij-
ke lengtelijsten. De liisten zí1n minder
talrijt< dan bij Ïnula conyza' Andere soor-
ten ván dezelfde grootte zijn bij de pappus
breder.
Lengte: 2rl mm Breedte: Or5 mm

Eupatorium cannabinum is een algemene soort
en talrijk voorkomend in de zomen en op
open plaátsen van vochtige, voedselrijke
Oàssen; ook langs oevers. Een stikstof-
en vochtminnendé soort. Een ruigtekruiden-
soort die oP veengronden sterk kan uitbrei-
den als die iets ontwaterd zijn en het veen
zich relatief snel ontbindt.

9rggrleec

De Gramineae laten subfossiel meestal alleen
de vruchtwand over- Dit vliesje is door-
zichtig maar het geeft toch de vorm van de

vrucht en de grootte' vorm en ligging van
de navel weer. In veel gevallen kan men

aan de hand van dit vliesje het gras nog
determineren maar dikwijls is dit ook niet
mogelijk.

Evgreselvle-vglgerie

De deelvrucht van Hydrocotyle vulgaris is
iterX afgeplat. De deelvrucht omvat iets
meer dan een halve cirkelvorm' Op de-vlak-
i" kant van de vrucht loopt een duidelijke
gebogen lijst. Door deze lijst, de grootte
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en de vorm van de vrucht is Hydrocotyle
duidelijk van andere deelvruchten van de
Umbelliferae te onderscheiden.
Lengtei 116 mm Breedte; 1rI mm

Hydrocotyle vulgaris komt verspreid voor
in laagvenen, venige en natte graslanden.
Langs sloten en depressies, dikwijls in
contactgemeenschappen. Groeit op allerlei
matig zure bodems.

Juncus 9P:

De zaden van Juncus zijn zeer klein, lang-
werpig en apicaal toegespitst; bij een
dwarsdoorsnede zí1n ze cirkelvormig en ze
hebben een zeer duidelijke celstructuur in
subfossiele toestand.
Dan is het inwendige weefsel grotendeels
verdwenen en alleen een zaadomhul-lend vlies
blijft over. ZiSn de zaden niet te sterk
verweerd dan zien we aan de buitenkant een
cellaag die soortspecifiek is. Als de za-
den meer verweerd zí1n wordt die cellaag
onduidelijk of ze verdwijnt volledig zodat
we dan de zaden niet tot op de soort kun-
nen bepalen.

Jglqs9 -!YP: - 399!r {l grgE

Deze zaadwand heeft in de hoeken regelmatig
puntvormige verdikkingen die als haakjes
overkomen. De celwanden zí3n in de dwars-
richting opvallend dik zodat het hier waar-
schijnlijk om Juncus acutiflorus gaat. Het
is echter niet onmogelijk dat we met Juncus
articulatus te doen hebben.

Juncus acutiflorus is tamelijk algemeen en
vormt groepen in natte hooilanden en venige
graslanden; ook aan veenranden, kwelzones
en in sloten. Houdt van een kalkarmer trlê-
tig zure en vochtige tot natte, humeuze
bodem.

gulcse-e!!gegg

Bij deze zaadwand ontbreken puntvormige
verdikkingen en de cellen Iiggen duidelijB
in rijen volgens de lengterichting. De
dwarswanden van de cellen zí1n niet vertakt
wat het onderscheid met Juncus gerardii
duidelijk maakt. De langswanden zi3n dik-
wijls duidelijk verdikt maar nooit echt
opvallend, wat wel voorkomt bij Juncus
c-onqlomeratus -
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Juncus effusus is algemeen in natte weiden
en hooilanden; ook in venige terreinen en
langs natte paden en kapvlaktes. Deze
plant houdt van een natte, voedselrijke'
meestal kalkarme, matig zure lemige of ve-
nige grond. Het is een indicator van ge-
stoorde en natte grond.
Dominant taxon van de sociatie van het
Juncet!Íneffusi dat een storingsgemeenschap
is aan de randen van voedselarme heideven-
nen die plots sterk geëutrofieerd werdeni
kan zich eveneens vormen op gestoorde
hoogvenen.

lcBlg-9P:

Een klein zaadje dat breed ellipsoidaal van
vorm is. Het versmalt onderaan en boven-
aan zeer snel zodat het bijna tonvormig is.
Heel kenmerkend zL)n de lengtelijsten die
lichtjes gebogen ziSn en het spitsje' zo-
wel bovenaan als onderaan. Is dit genus
niet met andere zaden te verwarren dan i-s
het determineren tot op de soort eerder
problematisch.
Lengte: Or9 mm Breedtez Ar7 mm

De drie soorten van het geslacht Lemna
zr)n drijvende planten die in open water
van verschÍllende kwaliteit voorkomen.
Deze drijvende plantjes vinden \,!te vooral
i-n kleine waterruimten.
Lernna gi-bba komt optimaal voor in zeer
voedselrijk of vervuild water. Lemna mi-
nor in voedselrijk water en Lemna trisu]-
ca in relatief voedselrijk water.

!gz sl e-e !: -93sP9 9!I I E

Een eivormig zaadje dat nergens afgeplat
is maar wel nog de resten van een spitsje
vertoont. Karakteristiek is de netvormige
structuur die ons ook doet denken aan het
genus Juncus. Luzula is echter duidelijk
groter. Ons louter baserend op de grootte
hebben we hier te maken met een exemplaar
van Luzu1a campestris.
Lengte; 1,5 mm Breedte: 1,O mm

Een soort van schrale en open graslanden
op kalkloze of ontkalkte bodem. Een indi-
cator van verzuurde of arme grond. Naast
een soort van voedselarme hooilanden en
weiden is het ook een zwakke kensoort van
de Nardo-Callunetea.

30x
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Lychnis flos-cuculi

Een zaadje dat bijna rolrond lijkt maar
iets afgeplat is. HeeI kenmerkend is het
dichte net van fijne, korte haakjes die
ook subfossiel nog goed bewaard blijven.
De navel is duidelijk te zien en de haak-
jes staan in concentrische rijen. OmwiIle
van de haakjes onmiskenbaar
Diameter: 1,O mm Dlkte: O,6 nun

Lychnis flos-cucufi- wordt als een kenta-
xon van de Molinio-Arrhenateretea beschouwd.
Deze omvat naast at:jtropogene vegetaties
ook natuurlijke ruigt..;ruiden. Is optimaal_
in vochtige hooilanden en verkiest een
moerassige en humusrijke bodem. Wordt in
de vegetatiekundige indelingen vooral in
de graslanden geplaatst maar wordt subfos-
sieL toch zeer snel in laagvenen terugge-
vonden.

lvgepg:-es!9Pgeg9

Heel kenmerkend voor dit vruchtje is de
brede zoom die het vruchtje, met uitzonde-
rj-ng van de navel, volledig omringt. Het
vruchtje is enigszins afgeplat en de ene
zijde is relatief vlak terwijl de andere
zijde gewelfd is; bij overlangse doorsnede
is het zonder zoom langwerpig ei-vormig en
met zoom afgerond-trapeziumvormig. De na-
vel vertoont een duidelijke ring. Omwille
van de zoom en de duidelijke ring rond de
navel gemakkelijk van de andere Labiatae
te herkennen.
Lengtez Ir4 mm Breedte: Or8 mm (beiden zonder zoom)

Lvcopus europaeus i.s tamelijk algemeen in
rietland- en zeggenvegetaties, ook in het
elZenbroek, op oevers en langs sloten.
Houdt van een natte, periodisch overstroom-
de, voedsel- en basenrijke, modderige, hu-
meuze, zandige of zuivere klei- of veen-
bodem. De vruchtjes verspreiden zich via
het water of via watervogels.

Ue!!be-qI:-ig9i!t9i

Heeft een ellipsoidale vorm maar de ene
zijde (rugzijde) is vlak terwijl de ande-
re zijde (buikzijde) gewelfd is. Vanaf
de navel is de buikzijde gekield zodat de-
ze vlakken van het vruchtje concaaf zijn.

)0x



8;
Aan de ï)ovenz-iide sneller versmallend dan
aan de onderzilde. Het verschil tussen
Mentha aquatica en Mentha arvensj_s is bij
subfossiel materiaal zeer moelijk vast te
stellen. Op ecologische basis veronder-
stellen we dat het om Mentha aquatica gaat.
Lengte: 1rl mm Breedte: O,8 mm Dikte: Or5 mm

Mentha aquatica is algemeen in rietlanden
en grote zeggenvegetaties, Iangs oevers en
sLoten: in natte en venige graslanden en
ook in broekbossen en wilgenstruwelen. Komt
voor op een natte, periodisch overstroomde,
voedsel- en basenrijke, modderige en humeu-
ze klei- of veenqrond.

Selyel!!eE -!rt lel re!e

Grote, afgeplatte en bijna discusvormige
zaden. Bij de navel is de cirkelomtrek
iets teruggeplooid maar nergens komen er
aan het oppervlak hoekige vormen voor.
Rekening houdend met de grootte, de afgeron-
de vlakken en de ongeveer cirkelvormige
omtrek kan Menyanthes trifoliata met geen
enkele andere soort verward worden.
Diameter: 3 nm Dikte: 1,3 nm

De wanden der epidermj-scellen zijn bij Di-
cotyledoneae rechtlijnig. Daarmee onder-
scheidt Menyanthes zich van heel wat ande-
re soorten uit het turf. De epidermiscel-
len van deze soort zr1n meestal sl-echts
zo'n 3 tot 6 maal zo lang als breed. Bij
Scheuchzeria zíjn ze 8 tot 10 maal zo lang
als breed. De cellen van Menyanthes zíjn
4- tot 6-hoekig en bij Scheuchzeria lang-
gerekt. Bij l'lenyanthes gebeurt het regel-
matig dat de celrijen zich vertakken ter-
wijl ze bij Scheuchzeria steeds doorlopen.

Menyanthes trifoliata komt verspreid voor
in laagvenen en bronvenen, in veenslenken
en trilvenen. Houdt van een natter perio-
disch overstroomde, meestal kalkarme, re-
latief zure, mesotrofe en slijkerige veen-
bodem. Een lichtminnende soort en verlan-
dingspionier die zich via zí1n wortelstok-
ken uitbreidt. De zaden verspreiden zich
drijvend op het water. Deze plant is ge-
bonden aan de klassen der Parvocaricetea
en de Scheuchzerietea.

íl
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Uvrreplv1]st-gp.'.

De deelvrucht van lrlyriophyllum heeft twee
platte zijden en een gebogen, half cirkel-
vormige zijde. Tussen deze drie zijden
liggen er dan ook drie lengteribben. On-
deraan de vrucht is ook de navel met een
ringetje zichtbaar en de gebogen zijde
(=rugzijde) is enigszins ruw vanwege de
kleine wratjes. Naar boven en onder toe
versmalt de deelvrucht zeer v1ug. Bij het
weinige en subfossiele materiaal konden
de drie inheemse soorten niet onderschei-
den worden.
Lengte t 2,4 mm Breedtez Lr2 nm

De drie soorten van het genus Myriophyllum
komen voor in langzaam stromend water.
ze drijven aan de oppervlakte op plaatsen
van minstens enkele dm diepte. Hun zaden
verspreiden zich over het wateroppervlak.

Nvupbeec-elpe

Het zaad is ellipsoïdaal tot eivormig maar
bovenaan iets meer uitgerokken. Op het
oppervlak komt een in rijen liggende net-
vormige structuur voor. Geen enkel ander
zaad of vrucht van gelijkaardige vorm of
grootte heeft dergelijke fijne, netvormi-ge
structuur aan het oppervlak zodat Nymphaea
alba nauwelijks met andere soorten kan
verward worden.
Lengtez 3,4 nrm Breedte: 2'1 mm

Nymphaea alba komt algemeen voor in matig
voedselrijk tot voedselrijk water dat die-
per is dan I m. De bodem is er slijkerig
en het substraat is dikwijls venig. Ge-
bonden aan plaatsen die relatief goed be-
schut zijn tegen wind en golfslag.

gelellbc 
-9 ! : -399e! i9e

Een afgeplatte splitvrucht van de Umbelli-
ferae. Doordat ze zo duidelijk afgeplat
is en per splitvrucht 4 à 5 hoge, smalle
ribben heeft hoort deze splitvrucht tot
het genus Oenanthe. Opvallend zijn ook de
vele, duidelijke tussenschotten in de rib-
ben. Crithmum maritimum heeft minder oP-
vallende ribben terwijl de splitvrucht
van Aethusa cynapium duidelijk breder is.
Voor een zekere determinatie hebben we be-
ter bewaarde vruchten nodi9. Waarschijn-

.t.
Jí:t',.
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lijk hebben we hier te doen met Oenanthe
aquatica.
Lengte: 3, 3 mm Breedte: lr6 mm

Oenanthe aquatica komt voor in ondiep, mees-
tal zeer voedselrijk water op leem- of klei-
grond, soms ook op zand, met weke sapropelium-
laag. De waterstand is in het algemeen
wisselend en het substraat J<'an jaarlijJcs
gedurende een korte periode droogvallen.
Het meest in oude lopen van beken en rivie-
ren die periodisch nog overstroomd worden.

9lvgsgsge-PsJeE!rie

Een eivorrnig zaadje dat aan de top nog e-
nigszins toegespitst is. Bij de omtrek
kan men van een meer afgeplatte en een
bolle zijde spreken. Bij de minder ver-
weerde exemplaren is er nog een mooie net-
structuur waar te nemen.
Lengte: 115 mm Breedtez O,9 mm

Oxycoccus palustris is een tamelijk zeld-
zame soort die wel algemeen op hoogveen-
bulten en vooral tussen de veenmoskussens
voorkomt. Is ook nog algemeen in oligotro-
fe laagvenen tussen de veenmossen. De
zaden worden verspreid door vogels en de
plant heeft licht nodig om te kiemen.

Phraqmites australis
----l---

De ligging en de vorm van de navel taat bij
de G::amineae Ceberminatie toe als r-r.e

vruchtwand goed bewaard is. Phragmites
australis heeft een kleine vrucht. De
navel is relatief groot' ellipsvormig en
ver van de basis verwijderd. Alleen met
deze gegevens kan verwarring met sommige
soorten van Poa en Puccinellia mogeliji<-
z|ln maar deze vruchten hebben een vrucht-
wand met duidelijke 4- tot 6-hoekige cel-
len.
Lengte: 1 mm Breedte: O,4 mm

De rhizomen van Phragmites australis zijn
meestal aI te herkennen aan hun breedte
(één tot enkele cm) r hun lichte kleur en
de grote afstand tussen de internodiën.
Microscopisch is de epidermis van de rhi-
zomen te herkennen aan de afwisselj-ng van
de korte en lange cellen met hun golvende
celwand. De korte cellen staan nooit bij-
een, dit in tegenstelling tot lrÍo1inia.
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Phragmites australis is een zeeÍ algemene
soort die vegetatievormend is in rietlan-
den die zich ontwikkelen in stilstaand of
Iangzaamstromend srater. Komt ook voor oP
venige graslanden, langs sloten, in elzen-
broekbossen en in natte beekdalbegeleiden-
de bossen. Gedijt op een natte, voedsel-
rijke, eutrofe tot mesotrofe slijkerige of
venige ondergrond. Een verlandingspionier,
oeverversteviger en veenvormer die zich
via wortelstokken uitbreidt en waarvan de
wortels tot I m diep kunnen gaan. Houdt
ook nog stand in zwak brak water.

Ee!e['ege!9!-9P=

Potamogeton heeft een typische steenvrucht
die meéstal afgeplat is en een duidelijk ge-
bogen bek heeft. De vrucht heeft een half-
ciikelvormige rugzijde die dikwijls gekield
is en een bijna rechtlijnige buikzijde.
HeeI wat subfossiele exemplaren konden we
niet tot op de soort determineren omdat
dit genus veel- soorten bevat en velen sterk
op elkaar lijken. Pas bij volledige en wei-
nig geschonden subfossiele resten of soorten
met heel duidelijke kenmerken kunnen we de
soort bepalen.

Het genus Potamogeton bevat in ons florage-
bied meer dan 20 soorten die bijna allen
in open water voorkomen. Meestal komen ze
voor in zwak stromend of stilstaand water.

Potamoqeton qramineus

Dit vruchtje heeft platte zijvlakken. Het
heeft geen centrale holte waardoor het van
Potamogeton polygonifolius kan onderschei-
den worden. De vlakke zijde en de rechtop-
staande bek maken verwarring met Potamoge-
ton panormitanus en Potamogeton friesii on-
mogelijk. Vergeleken met andere soorten
zijn ce-llen van het endocar-p groot._ De- zíJ-
vlákken gaan niet geleidel-ijk in de bek
over zoals bij Potamogeton rutilus.
Lengte 1,8 mm Breedte: 1r3 mm

Potamogeton gramineus is een relatief zeld-
zame plant die voorkomt in open en onder-
gedokèn vegetaties. Vooral in stilstaand,
Éasenrijk, helder en oligotroof tot meso-
troof water. Kan in veenputten ook op een
slijkerige veenbodem groeien. Deze plant
veráraagi een wisselende waterstand doch
geen of althans geen jaarlijks droogvallend
oppervlak.
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Kenmerken van de gekj-e1de rugr de bek en
de celvorm van het endocarpe weefsel ont-
breken wegens te grote verwering zodat we
deze resten met een grote centrale holte
en een gemiddelde lengte van iets meer dan
1r 5 mm moeten beschouwen aIs Potamogeton
polygonifolius.
Gemeten op 1O ex. krijgen we een lengte
van 1,7 mm. Volgens MARJATTA A. (f97O)
hebben deze vruchtjes een gemiddelde leng-
te van I,68 mm. Het is echter niet onmo-
gelijk dat zich hiertussen ook exemplaren
van Potamogeton coloratus bevinden.
Lengtei I,7 mm Breedte: 1'3 nm

Potamogeton polygonifolius is een zeldzame
soort van verlandingsgemeenschapPen van
vijvers en plassen, veenslenken en sloten-
Op een vlakke, overspoelde, tijdelijk
droogvallende, kalkarme, matig zure, zandi-
ge of zuiver venige bodem.

Potamogeton coloratus is een zeldzame plant
die voorkomt i-n stilstaand of langzaam stro-
mend, basenrijk, mesotroof tot oligotroof
zuiver water. In veenputjes of slootjes
op een kalkhoudende, slijkerige bodem van
minstens 2O cm diepte. Een warmteminnende
soort.

Enigszins of sterk afgeplatte en schijfvor-
mige nootjes waaraan nog een stijlrest aan-
wezig is, zí1n kenmerkend voor het genus
Ranunculus. Aan de hand van de volgende
kenmerken onderscheidt deze soort zich van
de andere. Bij de stijlrest lijkt Ranuncu-
lus 1j-ngua duidelijk uitgerokken zodat dit
nootje minder schijfvormi-g is- De vlakken
zí1n duidelijk convex en er zí3n geen spo-
ren van haartjes, Iengteribben, wratten of
andere verhevenheden op het oppervlak. Het
oppervlak Iijkt weI gestrieerd met Iijnen
die mediaanvormig verloPen.
Lengte (zonder stijlrest): 2r3 mm

4A.,tv^

Breedte: 1,6 mm

Ranunculus lingua is een zeldzame plant'
vooral van het rietland maar ook van gemeen-
schappen met grote zeggen- Komt niet alleen
voor langs oevers en in sloten maar ook op
vlakke gèdeelten overspoeld met stilstaand
of traag stromend \^/ater die periodisch
droog staan. Gedijt oP een basenrijke,
meesf.al kalkarme, mesotrofe en humusrijke
bodem. Een kenmerkende soort van het Phrag-
mition.

Ranunculus Iflggg
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Soorten van dit subgenus hebben zeer duide-
lijke dwarsribbels op het oppervlak. Ver-
dere determinatie aan de hand van de noot-
jes is echter zeer problematisch bij recent
materi-aal en zo goed'aIs onmogelijk net de
weinige subfossiele exemplaren die wij 9e-
vonden hebben.
Lengte: 1,6 mm Breedte: 1'3 nm

Ranunculus subg. Batrachium omvat soorten
waarvan de bladeren in het water of aan
het wateroppervlak leven maar ze hebben
allen wortels die in de bodem wortelen-

BbvlebelPers- elbe/!g: g e

Afgeplatte en biconvexe nootjes die met de
bek bovenaan de kenmerken van de Cyperaceae
vertonen. Is echter duidelijk niet drie-
hoekig op dwarse doorsnede- De geleidelij-
ke overgang naar de bek die breed is sluit
verwarring met Carex subg- Vignea uit-
Bij recente en goed bewaarde resten is de-
terminatie tot op de soort mogelijk maar
hier zí1n de meeste resten sterk verweerd

en slechts gedeeltelijk bewaard zodat ver-
dere determinatie meestal niet mogelijk
bleek. Zo zijn v.b. de borsteltjes nooít
teruggevonden.
Lengte: Ir6 mm Breedte: I,O mm

De teruggevonden vegetatieve resten van
Rhynchospora zí1n gedeelten van bladeren
die aan de stengelbasis staan, net zoals
bij Trichophorum cespitosum- De epidermis
bestaat uit doorlopende rijen van ceIlen

korter dan breed, wat bij Trichophorum \-
cespitosum niet voorkomt. fn het rnidden
van het blad zí3n ze langer en regelmatig
gegolfd. Bovendien zijn de epidermi:c91-
Íen op de vaatbundels helemaal niet duide-
Iijk t zê zijn er tevens ook smaller.
Verder onderscheid tussen R. alba en R.
fusca kon niet gemaakt worden. Voor sub-
fossiele vondsten bestaan hierover trou-
vrens geen gegevens in de literatuur.

Rhynchospora alba is een zeldzame soort
dié echter algemeen is in hoogveenslenken
en in 'intermediaire venen' en overgangs-
venen. Komt ook voor op kwelplaatsen en op
moerassige Plaatsen in bossen; op deze
plaatsen is de bodem arm aan basen, venig
en mesotroof.
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Rhynchospora fusca heeft ongeveer C,ezelfde
ecologie maar is veel meer een zuiver At-
lantische soort.

EgEgg- : 9eese /!re!reeesE

De prtten van Rubus wor<1en du-idelijk geken-
merkt C.oor d.e qrove, netvormj-ge structuur
die opgebouwcl is uit talrijke veelhoeken.
De omtrek van Ceze harde steenvrucht i.s
een ellipsoide dj.e wel wat tweezij<liq afge-
plat is. De zi.jvlakken bestaan uit een ge-
deelte dat ongeveer recht is en een gedeel-
te dat half-cirkelvormiq is.
Is het genus Rubus onmiskenbaar door de
cluj-Celijl<e ribben en de netvormige struc-
tuur dan is het moej-lijk een onderscheiC
te maken tussen Rubus idaeus en de groep
van Rubus fruticosus. I{ier was het meestal
onmogel-i.jk, vooral omdat we dikwijls slechts
fragmenten aantroffen.
.r-enqte: 2, 8 mm Breedte: 2, O mm Dikte: I, 2 mm

Rubus fruticosus is een verzamelnaam voor
een groep die tientallen soorten omvat.
Deze groep j-s zeer vormenrijl< en bevat ook
vanuit ecologisch opz-rcht sterk verschj-lIen-
de planten ri.j-e vooral in bossen, mantels
van bossen en zomen voorkomen; ook op hei-
den. M.eestal op voedselrijke, basenrijke
maar kalkarme bodem van uiteenlopende
grondsoort. De zaden worden door de vogels
verspre-'i-ri.

Rubus idaeus is een algemene plant die
hoofCzakeli-jk op lichtrijke plaatsen in
bossen voorkomt. Een stikstofindicator die
vooral op humusloze, losser goed doorluchte'
vocht-i-ge en lemige bocLem voorlcomt.

9elit-gp.

Dit zaadje is een cil-indervromig vliesje
met een duidel-ijk zwart sp-itsje bovenaan.
Het klej.ne ciI-i-nclervormig vliesje zonder
telcening of celstructuur en met een duide-
Iijk spitsje sluiten verwarring met andere
soorten uit. Verdere determinatie op basis
van één verweerd vliesje is echter onmoge-
lij k
Lengte: 1 mm
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In het turf gaat het vooral om Salix ci__nerea en Salj_x aurita (GROSSE_BRAUCKIIANN
G . , 197 6 ) . Be_i-Ce soorten komen in natuur_Iandschappen zowel j.n het Alnion gtutino_sae als ln het Salicron cinereae íoor.D-tt laatste verbonC. omvat o.a. de stru_
weelzoomgemeenschappen van het Alnion gfu_t-:i-nosae. Het Salrcion cinereae f""-""Xoptreden als stad-ium j_n de verland.ings_reeks van stilstaand. tot lanqzaam stío-
mend water. FIet Sali.cion cinereae bevincltzich o.a. op voedselarme tot matig voecl_selrijke, neutrale tot zure veensrond.
met een voortdurend lage grondwaierstancl.
Het grondwater j_s nret of weiniq b;;;;;_lijk.

9g!essbzert e_pslss!rt:

De celwanclen van de epiderm_i_s z_ijn b_.i_jScheuchzeria oalustris, net zoalá bij Men_yanthes trifoliata, niet gegolfd. Dódoorlopende rijen bestaan-uit langgerektecellen (zj_e verder bij Menyanthes-Ërj.folja_
ta). De volled_i_ge rhi_zomen werden nietteruggevonden alhoewel die soms ook noqmacroscopisch kunnen herkend worden

Scheuchzerj_a palustris i s een zeldzamesoort die vooral- voorkomt in hoogveenslen_ken en in overgangsvenen en'inteimediaire
venen'. Deze plant gedijt slechts op eennatte, basenarme, matj_g zure, mesotrofetot oligotrofe veenbodem. Een turfopbou_
wend.e soort Cre in het At1ant-i-cum aliemeenverspreid was.

Eglrpgq_gp:

Afgeplatte, min of meer biconvexe nootjesmet een bek - Ze behoren du_i-deli jk tot deCyperaceae. De hj-er gevonCen exámplarenz-ijn afkomstj_g van golboschoenus mariti_mus of Schoenoplectus lacustris.Bj-j recente zaden is het wel mogelijk eenonèrscheid te maken. Bolboschoénus mari_t-imus is sterk glanzenC en SchoenoplectusIacustris is mat. Bolboschoenus mariti_mus is rneestal ook groter en de bovenkantis eerder gewelfd, Èerwijl bij de ""à"i"soort de bovenkant eerder dakvormig is.Bij verweerde exemplaren die hun kÍeur,glans, éénof meerdere cellagen en anderestukjes verroren hebben kan het onderscheidniet gemaakt word.en.
Lengte; 3 mm Breedte:2,5 mm Dikte: 1,3 mm
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Rolboschoenus mari.timu-s i-s tamelijk zel<J-
zaam j.n het rietland en bij oevers, in
sLoten of overstroomde plaatsen met wrs-
selen<le gronclwaterstand. Op overstroom-
Ce maar ook ti-jdelijk droogvallend-e, ba-
senr-ijke, meestal bral<ke kleihouCende of
kleiboriem. Komt veel voor in het zoet-
watertijdengebl-ed op jonge zand- en slik-
platen en langs glooiende oevers.

Schoenoplectus lacustris is tamelijk al-
gemeen. Ílet is een verlandingspionier
bij urtstek. Deze soort komt dikwjjls voor
aIê enige soort i-n vri j diep víater ( f à
2 m) en kan dan zowel op m-tnerale bodem
aIs op venig substraat wortelen.
In combinatie met Phragmi.tes australis
en Typha angustifolia ontwikkelt deze
soort zich op een dikke, ni-n of meer
compacte laag sapropelium zowel op mi-
nerale als op ven-tge grond.

Eglclgn-9gleel'ere

Een sterk afgeplat, discusvormig zaad met
ovale tot cirl<elvormige zijvlakken en een
klej-n navell:ultje. Op het opoervlak is
een celstructu.ur' opgebouvrd uit concen-
trische r-i-ngen, waar te nemen. De ster-
l<e afplat-tj-ng, het navelbultje en de dui-
delijke celstructuur op het oppervlak
sluiten verwarring met and.ere soorten Cie
j-nlreems zL)n urt.
Lengtez 3,4 mm Breedte: 2,9 nm Dikte: O,6 mm

Solanurn dulcamara is een algemene slinger-
pIa.nt van ruige r-'i-etlanden, wilgenstruwe-
Ien, wilgenbossen en elzenbroekbossen.
Houdt van een vochtige tot natte, voedsel-
rijke, humeuze bodem van verschillende
gronclsoorten. De zaden van deze stiksof-
indicator worden door vogels verspreid-

9gls!gs-:e.

Een zeer langgerekt maar ook afgeplat vruchtje
In overlangse doorsneCe is de vrucht lang-
gerekt ovaalvormi-g en heeft per afgeplat
vlak een viertal dui-delijke }engteribben.
Net zoals bij aIIe Compositae is er een
haarkroon aanwez-ig. Deze afgeplatte vruchten
dj-e naar cle basis en de top weinig toelo-
pen zorqgru voor het onderscheic tussen
Sonchus-en de andere Compositae. Omdat
we slechts over enkele sterk verweerde
exemplaren met eventueel verdwenen lengte-
ribben beschikken zijn we veiligheidshal-
ve niet tot een determi-natie overgegaan.
Lengte: 219 mrn Breedte: lr1 mm Dikte: O'5 mm



Sonchus asper, Sonchus oleraceus en Son-
chus arvensis z-i-jn eerder algernene soorten
van hakvruchtakkers en cultuurbegeleiCers.
Sonchus palustrrs komt voor in ruigtgerneen-
schapoen waar oohoging met grof organi-sch
mater.iaal heeft plaatsgevonden en j.s licht
zoutm-tnnenC.

gpgfggligg-lYP:-91[PJ9I (= emersum)

Een ellipsoïCaal vruchtje riat aan de top
duidelijk toegespi-tst is en soms nog een
spitsje vertoont. ïn dwarsdoorsneCe zj-jn
ze veelhoekig tot min of meer cirkelrond.
Aan de basis is het vruchtje slechts wej--
nig versmal<i. en dan c-ruj-delijk afgeknot.
Op het oppervlal< zi.jn qeen opva.llenCe ken-
merken aanv'ezi-g.
Dit toegespi-tste vruchtje met we-in.ig ver-
smalIende, afgeknotte lcasj s Ii-jkt qua
vorm wel j.ets oo het urntje van Cladium
mariscus. In dat geval hebben we echter
te doen met een soort C.oosvruchtje dat week
is en subfoss-i.e1 verCwenen.
Omclat we slechts wein-i-g exemplaren vonden
di-e bovenCi.en meestal sterk verweerd of
onvo'l lediq waren was soortbepaling twi-j-
felacht-ig. Ons !:aserencl op de grootte
rekenen we de gevonden exemplaren tot
Sparganium s-i,rnplex en Soarganium angus-
tifolÍum.
Lengtez 2,3 nt,tn D-i-arneter: 1, 6 mrn

Soarganiurl. si"mplex j.s een minC.er algemene
soort van sloten of van oevers van lang-
zaam stromend water. De plant wortelt bi j
voorkeur oD een basenrijke en eni-gszins
nit-raa.trijke, humeuze, slijkerige bodem.

Sparganium anqustifolium is een zeldzame
soort die wel talrijk kan voorkomen in
verlandj-ngsgeneenscha.ppen langsheen vlak-
ke oevers van voedselarme, matig zure en
oli-gotrofe meertjes en veen. De waterd.iep-
te varieert t-ussen 30 en 12o cm.

Ste1lar.i-a meCi a

Een klein zaadje net afgeplatte, ronde zi)-
vlakken en een navel-insnoering. Het opPer-
vlak is met du-';-delijke rvratjes bezet. De
wratjes staan in concentrische rijen.
Vertoont veel qelijkenis met and.ere soorten
zoals Stellaria nemorum, Myosoton aguaticum
en Stellar.i-a palustrj-s. De goeC bewaarde,
grote en hoekige wratjes laten echter toe
di-t exemplaar a1s Stellaria media te deter-
mrneren
Lengte: I'4 mm
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Stellarla med-i-a is een zeer algemene plant
van hakvruchtakkers en ruderaalgemeenschap-
p€n, opgebouwd uit één- of tweejarige soor-
ten. Een cultuurbegeleiC,er en nitrofiele
soort Cj-e in het natuurlandschap -i-n aan-
spoelsel van rivieren en meren en op onsta-
b-i-ele vegetaties in perioCisch overstroom-
c1e zones goecl gedijt.

TbelvPler]e pal-ustris

Deze varen lj.et op één enkele plaats res-
tanten van blaarljes na. Daarenboven vonden
we de niet ontwikkeld.e en de nog opqerolde
gedeelten van Ce pikzwarte bladaa.nleg.

Thelypteris palustris is een zel-clzame soort
maar soms aspectbepalend in elzenbroel<bos-
sen en in sommige stadj.a van rietla.nclen en
geÍreenschapnen der grote zeggen.
Op min of meer voedsel-rijke en matig zure
klej.- of veenbodem. Deze halfschaCulplant
heeft -i-n het- elzenbroek een voorkeur voor
stagnerend grondwater

!rrsbgpbg!srl cespltosum

Klei-ne, afgeplatte en b-i-convexe nootjes van
cle Cyperaceae. Deze soort vertoont veel
gefijkenj-s gua grootte en vorm met Scirpus
tabernaemontan.i. Trichophorum cespitosurn
valt verhoudingsgewj-js wel j-ets smaller
ui t en versmalt naar de top toe veel ho-
ger en scherper. Op dwarse doorsnede -i-s

<leze soort ook driehoekiger.
Lenqte: 116 nrm Breedte: Or9 mm

Van deze plant treffen we als weefselres-
ten ook vooral de blacleren van de stengel-
basis aan. In tegenstelling tot Rhyncho-
spora z-rjn de vaatbundels meestal niet dui-
cielijk afqezet tegenover de tussenruimte.
Er is alleen een zwak kleurverschil. De
cellen zijn steed.s langer dan breed en Ce
langswanclen der cellen z-ijn onregelmat-i-g
gegolfd. Soms zijn d.e golven afgeronC,,
soms spits en dj t in tegenstell-i-ng tot de
regelmati-g gegolfde cellen b:-j Rhynchospora.

Trichophorum cespi-tosum is een zeldzame
soort . Ze kan aspectbepalend. zijn op <le
hoogvenen en vormt er horsten. Ontwrkkelt
zj-ch vooral in niet rneer of vertraagd
doorgroeiencle gedeelten van het hoogveen.
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Tvp!e-:p'

Een kIe-in maar zeer Iangwerp-ig, ci1-i-ncler-
vormig vruchtje clat in subfossiele toestanC
steeds Coorschijnend is. Bij goed bewaar-
de exemplaren z:-en we bovenaan nog een cir-
k-elvormig ringetje waar in het midden noq
een spitsje uitsteekt. Naar oncleren toe
versmalt het vruchtje geleideli-jk. Ver-
warring met andere soorten lijkt onmogelijk.
Ons baseren<l op d.e grootte van de goed be-
waarCe exemplaren gaat het om Typha latj--
folià maar Typha angust.ifolia is mogelijks
ook aanwezig.
Lengte: 1,2 mm Diameter: O,3 mm

Zowel Typha 1at-i-folra als Typha angustifolia
komen hoofclzakefijk voor j-n het Phragm.i.t-i-on.
Dj-t verbond omvat gemeenschappen in zoet
tot zwa!< brak water op venige, zand.ige of
k1e-;-ige grond.
Tyoha angust-ifolj-a j-s vegetat-i-evormend wan-
neer ci.eze plant met haar Crkke, sponsacht-i-ge
wortelstokl<en goed kan doorrfr-i-nqen in een
rLikke, weke sapronel-i-umlaag. De waterdiepte
beci.raagt meestal 50 tot 15O crn.
Op sterk ontbonden,vreek veen kan Typha Ia-
t-tfoI-i-a vegetatievormend. zr)n. KenmerkenC
is de voorkeur voor een w-i-sselvalli-g m5-J--i-eu,
waar v.l:. organ-i-sch materj.aal snel oxydeert.
De vruchtjes van be.i-de soorten worclen mas-
saal georoCuceercl r zê ziin Iicht en worden
door cLe wind verspreiC.

Llrtica Ci.oica

Deze vrucht is duidelijk afgeplat. De afge-
platte zijCen zi.)n ongeveer e-i-vormig maar
wel -i-ets uitgerol<ken. Bovenaan is de vrucht
Cu-idel-'i-jk toegespitst en onC.eraan iets meer
afgerond. Op het oppervlak zí1n geen dui-
del-i-jke structuren aanvrezig.
Ur-i-ca urens is veel groter en morfologisch
qez-'i-en is er veel qelijkenis met ll{yosotis
scorpio,ides maar deze vruchten zí1n toch
groter en breder. Aan de navel hebben deze
over.igens een durCel.ijk rinqetje.
Lengte: 1, 1 mm Breeclte: O, I mrn Dikte: O, 3 mrn

tlrtica dioica is kenmerkend voor allerIei
voeclselrijke en onstabiele vegetaties.

3Cx
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Àlisma plantago- aquatica
A1nus glutj-nosa
Alnus glutinosa (katjes)
Andromeda polifolia
Atriplex littoralis/hastata
Betula alba s.I.
Bolboschoenus maritimus
CaIluna vulgaris
CaIIuna vulgaris (vegetatieve resten)
Cyperaceae (vezels)
Carex species
Carex elata
Carex Iasiocarpa
Carex f.imosa
Carex paniculata
Carex pseudocyperus
Carex rostrata
Carex vesicar-i-a
Carex clist-i-cha/elongata
Chara species
Chenpodium ru!:rum/gI aucum

Cladi.um mariscus
Comarum palustre
Compositae

Erica tetralix
Erica tetralix (blaadjes)
Eriophorum vaginatum (vezelresten)
Eriophorum vaginatum ('sprndeln' )

Eupator-i-um cannabinum
Gramineae
Hydrocotyle vulgaris
Juncus species
Juncus type acut-iflorus

Àlisma p1ant.-aquat.
Alnus glutinosa
Alnus glut. (katjes)
Andromeda polifolia
Àtriplex Iit./hast.
Betula alba s.1.
Bolboschoen. marit.
Calluna vulgaris
Calluna vulg. (veg.;
Cyperaceae (vezels)
Carex sp.
Carex elata
Carex lasiocarpa
Carex limosa
Carex paniculata
Carex pseudocyperus
Carex rostrata
Carex vesicaria
Carex dist./elong.
Chara sp.
Chenopod. rub. /gJ-au.
Cladium mariscus'
Comarum palustre
Compos-itae

Er.i-ca tetralix
Erica tet. (btad)
Erioph. vag. (vez. )

Erj-oph. vag . (spin. )

Eupatori.um cannabin.
Gramineae
I{ydrocotyle vulgaris
Juncus sp.
Juncus typ acut.

( 1e7e )

l-)rosera j-ntermedia Drosera intermedia
Equj-setum fluvj.at-i-te (vegetatieve restergEquisetum fluv. (veg.

Nomenclatuur volgens OBERDORFER E.
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Juncus effusus
Lemna species
Luzula confer campestri-s
Lychnis f los-cucu-1-i
Lycopus europaeus
Mentha confer aguatica
Menyanthes trrfoliata
Henyanthes trj-foliata (vezelresten)
Myriophyllum speci.es
Nllrmphaea alba
Oenanthe confer aquatica
Oxycoccus palustris
Phragmites australis
Phraqm-i-tes australj"s ( vezelresten)
Potamogeton specj-es
Potamogeton gramj"neus

Potamogeton confer oolygonifolius
Ranunculus lingua
Ranunculus sukroenus Batrach-i-um

Rhynchospora alba/fusca
F.hynchospora alba/fusca (vezelresten)
Rubus idaeus/fruticosus
Salj-x spec.tes

Scheuchzer j.a palustris (vezelresten )

Scirpus species
Schoenoplectus lacustris
Solanum cl.ulcannara

Sonchus species
Sparganium species
Spargan-i-um confer emersum

Stellaria med.ia

Thelypteris palustris (vezelresten)
Tr--i-chophorum cespJ..tosum ( vezels )

Trichophorum cespitosum
Tyoha species
tlrtica dio.ica

Juncus effusus
Lemna sp.
Luzula. cf . campestri-s
Lychnis flos-cuculi
Lycopus europaeus
l{entha cf . aquatica
Menyanthes trifol.
Menyan. tr-i-. (veze1)
Myriophyllum sp.
Nymphaea alba
Oenanthe cf. aguat.
Oxycoccus palustris
Phragmites australis
Phragrn. aus . ( vezel )

Potamogeton sp.
Fotarnog. grami-neus

Potamog. cf. oolygon.
Ranunculus lingua
Ranuncul. suhrg. Bat.
Rhynchospora a./f.
Rhynch. a./f. (vezel)
Rubus idaeus,/f rut.
SaIix sp.
Scheuchz. pal. (vezeI)
Scrrpus sp.
Schoenopl. lacust.
Solanun dulcamara
Sonchus sp.
Sparganium sp.
Spargan. cf. emers.
Stellaria media
Thelyot. pal, (vezel)
Trich. cesp. (vezel)
Trichopophorum cesp.
Tynha sp.
tïrt-ica dj-o-i-ca



lo3III.F.3 Mossen

2e!esglle!]e-y3!-19E 
=e!

.Eet benalen van subfoss-i.ele mossen levert vele
problemen oD. Het qebeurt j-mrners zelden cat de mossen volle-
diq bewaard gebreven zi-jn zocat men in de rneeste gevallen al-
Ieen maar met blaadjes te doen heeft. Betrladerde stenqeltjes
worcïen wel teruggevonclen maar dan niet zo regernatj-q. Een
,bas-i-sl<enn-i-s van de mosflora met de hrerangrijkste qenera en
oncJerf arnll.ies i s d.us wel vere-ist voor de ceterm-i nat-i-e van
subfoss-reIe mossen want de mossenflora's gebru-i-ken sleutel_s
d'j-e kennerken van c-l.e ganse plant en de voortprant-i-ngsorganen
bevatten.

À1s belangrj-jkste determlnatiewerk werd St\íïTI,t A.,r.E.
(1978) gebru.'i-kt. Een zeer goede hulp bj.j het cletermj.neren
van subfoss:.ele nossen vorrnt ook GROSSE-BRAUCKMTAT{I] G. (1974).
Ancere geraadpreegde werken waren AUGrn- í 1.,g5í ), llïxoor F.hr.
íl-o5,^ ), LAIYDI'IHHR .T. (1965) en V;ATSON E.V. (1968).
Ook moet ik professor Constant Vand.entrerghen hartelijk bedanken.
Hj-j bevestigde sommige determinaties en bij bepaalde tw.i-jfel-
gevallen hielp hij mij uit de nooC.

Ecoloqi sche gegcy9!9

De ecolog-lsche gegevens
op LANI)hIEHR J. (1966), OVERBECK F.
HELD A.J. ( 1969 ) ;

Acrocladium cuspidatum

zí3n hoofdzakelijk gebaseerd
(1975) en WESTHOFF V. & DEN

Jíx

is een pleurocarp mos zonder gebogen blaC-
top en zo goed als geen nerf. De blad-
rand is niet gezaagd. Àlhoewel er in het
velC een groot verschil .is tussen Acro-
cladi um cusp.idatum en Scorp-i_dium scorp_ioi-
des lijken de blaadjes subfossiel we1
goe<l op elkaar. De bladtop is bij Àcrocla-
dium meestal afgerond en als er een spits-je aanwezig is, is d,it niet gebogen. Dit
in tegenstelling met Scorpidium scorpioides.

Acrocladium cuspidatum komt voor op heel
verschillende stanclplaatsen zoals allerlej.
moerassen, mooi gladgeschoren gazons en
Croge kalkgraslanden. Is clikr,vijls aspect-
bepalenC ensoms ook vegetatj-evormend.
I(omt ook voor op allerlei substraat, aI of
n j-et ondergedoken.
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IO4In veenvormencl.e vegetat-i-es vooral in eu-
trofe, soms brakke r-i-etmoerassen, laag-
venen en voedselrijke, natte hooilanden.
Kan zowel op zeer natte als zeer droge
plaatsen leven. Houdt van een voedselrj.j!<
m-,-lieu dat neutraal tot basisch is.

êglceerursq-PsIsE!!e

- een groot acrocarp mos met zeer duid.e-
f i-jke pap-1lleuze en ongeveer isocl.iametrische
cellen. Vergeleken met de meeste acrocar-
De mossen met zo'n cellen ís het blad groot
en het is we.in-i-g gezaaqd aan de top. De
brede nerf loopt b.rjna door tot in de blad-
top. De bladranC j-s meestal een weinig
omgerold.

Aulacomn-i-um palustre komt voor in zure
overgangsvenen, verzuurCe blauwgraslanden
en veenmosrietlanden maar vooral op droge
veenmosbulten in zwal< m-i-nerotrofe, gestoor-
d.e of I-i-cht beschaCur,rde hoogvenen. Ook
zeer veel in lj-chte, zeer zure, drassi-ge
berkenbroekbossen. Wordt subfossiel zeer
veel teruggevonCen. Groeit op matig voch-
tige tot zeer natte plaatsen dj-e niet
schaCuwrijk zi-jn. Komt voor in een zeer
voecl-se f arm en een zeer zuur m-i l ieu .

Elygl,-:P.'.

het geslacht Bryum omvat tientallen soor-
ten d-i-e meestal moei-1ijk te bepalen zíln.
Dit genus wordt gekenmerkt door d.e combi-
natie van ovale tot breed Iancetvormige
bladeren met hexaqonale tot rhomboëdri.sche
cellen, dit echter met uitzonder-ing van de
basis.

Ervgs'-ps 9s 99! r I 999 ! rs[

- voor venen en moerassen Ce algemeenste
soort van het qenus. De bladeren zijn breed
ovaal-lancetvormiq en ze einCigen in een
kort, scherp puntje. Andere soorten van
het geslacht zijn meestal langwerpiger en
hebben een langere top. Het bIaC is ge-
zoom<1 en de nerf loopt door tot op het e-i-n-
de (nauwelijks uittredend) .

Bryum pseudotriquetrum vinden we naast
groe-iplaatsen -i-n natte dui-nvalleien vooral
in eutrofe trj-lvenen (Caricetum diandrae

400 x
100 x



IO5
en Magnocaricetum). Het Caricetum d.iandrae
wordt in successie vaal< voorafgegaan door
het Phragmition of het Cladietum mar.i-sc.'i-
en gevolgd door het Sphagno-Carlcetum la-
siocarpae. Leeft op vochtige tot zeer nat-
te plaatsen in een bas:-sch milieu Cat eu-
troof tot mesotroof -is.

Qellre:ge!-!P:

- een acrocarp mos met cellen zonder paoil-
len. De blaadjes zijn vcoraan afgeroncl en
rl-e ceIlen zí-tn 10 tot 15 maal- zo lang als
breed. De nerf gaat meestal tot- het mid-
den van het blad en de bladeren zLJn dui-
Celijk ongezaagcl. AnCere genera van Ce
Amblysteqiaceae, zoals Cratoneuron' Drepa-
noclaclus en Campylium hebben bladeren <iie
langwerpig zijn, vooraan afgerond of ge-
boqen. De bladvorm van Amblystegium fIu-
viatile j.s vrel gelijkaarcl.ig maar hier ziln
C-e ceIlen korter. wegens het onvolleCige
bIaC (ontbreken van <-i.e oortjes en de blad-
hoekceLgroep) kan deze plant niet tot op
de soort bepaald worden.

De meeste soorten van het genus Calliergon
stellen ongeveer dezelfde ecologische e-i--
sen als Calliergon g-rganteum. Callergon
strarnj-neu.n komt weI in over:gangsveen en
een zuurd,er mi, Iieu voor.

9ellrerge!-srse!!egu

de bladeren bij deze soort zí1n ovaal-
driehoekig of breed ovaal tot l.ancetvormi g.
De nerf loopt er bijna door tot aan de
top en er z\)n Cu-'i-Celi.jke, aflopenCe oor-
ties aa.nwezr-9.

CaIl-iergon gioanteum is net zoals Rryum
pseudotriquetrum, Campyl!-um polygamum,
DreoanoclaC-us revolvens, ScorpiCi-uF. scor-
pi,oid.es en Tomenthypnun nitens een kentaxon
van het Caricion d.a.valI.ianae. Kent deze
soort zijn zwaartepunt in het Carj-cion
davallianae dan komt ze ook voor in dras-
sige rietland.en, grote zeggenmoerassen,
gal-i-gaanvelden, elzenbroekbossen en wj-Iqen-
berkenbroekbossen. Leeft op zeer natte
plaa-tsen of permanent in het water j-n een
eutroof tot mesotroof milieu dat basisch
tot neutraal is.

gespvligs-Pg1vsetre[t

- een pleurocarp, langwerpig mos met een
zwak gebogen spits t de ranci is onqezoom<l
en de nerf loopt tot iets over het mj.dden.



Het bIaC -i.s veel mj.nder qeboqen dan bj-j Ce
Drepanocfadus-soorten. De blaarljes zí3n
ook wijc-c. uitstaanC wat hi-er b-i j het gevon-
clen subfossj-e1 exemplaar weI duideli-jl< te
zi en ivas. Carnpvl-'i-un oolygamum. on<lerschei.cjt
z-i-ch van de anctere soorten van het genus
Coor de nerf cJ-'i-e j.ets tot over Ce helft
re:,-kt en de zeet l-anqcrerekte cellen -'i-n
het bIad.

Campyl:-um Polyqamurn -i-5 een plant van o.4..
eutrofe Laaqvenen (tri lvenen, qali-gaanmoe-
rassen). Groe.i-t op zeer natte, zonnige
stanclplaatsen -i-n een eutroof mi Iieu Cat
neutraal tot basi-sch .'i-s.

Ci.rriphvlum pi- I i- f erun

- het bIaC van di-t pleu.rocarp mos kan in
ons f loraqebi-eC moe-i-1i-jlr" met een ander
mosblaa.clje verward- worrlen. De top ziet er
ui-t aIs een u-i-ttreCende nerf zoals b-i-j veel
acrocarpe mossen. De nerf komt echter
slechts iets tot over de helft rran het bIaC,.
He*' blaC is overj.gens zeer breeC maar ver-
srnalt zeer snel aan het uiteinde en vormt
er een groen haartje.

C-i rr-rph\zllurn ni-1-i f erum k-omt hoof Czakeli jl<
voor in C,onkere bosjes va.n het Àlno-tllmion
(Conkere vlier-, essen- en .i,epenhakhoutbos-
ies) oD l<lej- of zwa.re lëss maar ook op eu-
troof laagveen. Leef t op een vocht-i-ge en
beschaduvrd.e plaats in een eutroof mil-.'i-eu
dat. basi-sch of neutraal- i,s.

Plsrelup-EP:

een acrocarp mos net grote, Iangwerpige
en onoezoomde bladeren en zonder rlapilleu-
ze cellen. Bevat ook geen lamellen. Deze
plant is meestal Coor zijn srootte te on-
dersche-i-den van and.ere acrocarDe mossen
met langweroige blaCeren. Omdat we slechts
enkele onvolledrge blaadjes vonclen was het
onmogelijk om tot op de soort te determi-
neren. Het gaat h-r-er om Dicranum bergeri
of Dicra.nurn bonjea-nj-.

Dicranum berqeri wordt gez-ien als een ken-
taxon van het Empetro-Sphagnetum rubelli
dat een o1j-gotrafente gerneenschap i s op d.e
droogste gerleelten van hoogvenen en verlan-
de vennen. Op de nattere gedeelten ont-
breekt Ceze p-1-ant echter
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Dicranum bonjeani houclt meer van overgangs-
venen. Ílet is een mi-nerotrofe soort van
natte, onbeschaduwde standplaatsen.

!reptlggleCgr-sp.

dj.t geslacht komt veel voor in het turf .
De duidetijk gebogen tot sikkelvormige bla-
deren van deze pleurocarpe mossen met hun
duidelijke nerf die minstens tot halverwe-
het blaC komt, kunnen alleen met Cratoneu-
ron conuTrutatum verwarC worCen. Bij Drepa-
nocladus is de basis echter niet hartvor-
mig en de nerf is minder stevig. De cel-
len j-n het midden van het blad zijn langer
bi j Drepanocladus. B-i j subf ossiele resten
z).1n de oortjes en de celhoekgroep meestal
verdwenen zodat het in de meeste gevallen
onmogelijk was de soort te bepalen.

Drepanoclad.us komt hoofdzakelijk voor in
hetzelfde milieu: eutrofe tot mesotrofe
laagvenen en verstoorde hoogvenen.

Prepelgg I e4gs - e9s!9s9

- de blaCranC -i-s bij êeze soort niet ge-
tancl en het blaC is geoord. De cellen van
de blaChoek zi-1n duidelijk groter. De
nerf loopt- n-iet zo ver door als bij Dre-
panocladus senCtneri.

Drepanocladus aduncus groeit o.a. in moe-
rassige weilanden op klei, in eu- tot meso-
trofe natte trilvenen, in rietmoerlassen op
kalkrijke leem en aan vl-akke,zandige oevers
van mesotrofe plasjes. Houdt van zeer nat-
tê, open standplaatsen en eutroof tot meso-
troof water dat basisch is tot neutraal.

!repelgs ] eCgs- reygIYe!9

de bladrand van deze soort is niet getand
en het blacl is sterk sikkelvormig. De cel-
hoekgroep heeft zich ook niet ontwikkeld
tot oortjes.

Drepanocladus revolvens komt voor in dras-
sige, koele, soligene, minerotrofe helling-
veentjes in brongebi-eden, op de grens van
slenken èn veenmosbulten. Drepanocladus
revolvens ssp. intermedius komt voor in eu-
trofe tot mesotrofe laagvenen. Deze soort
houdt van een vochtige en open standplaats
op m.inerotroof veen dat mesotroof en zeer
zuur is.
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lvP!sr gsPreEgr!erne

alhoewel zeer vormenri.jk kan dit pleu-
rocarp mos vlot herkend worden. De spits
van het blacl is haakvormig gebogen en Ce
nerf ontbreekt of er is een zeer kleine
dubbele nerf. De blaad.jes zijn langwer-
pig (4 à 5 maal zo lang als breed) en Ce
cellen zijn zeer lang (IO tot 15 maal zo
Iang als breed.) .

Hypnum cupressiforme 1s een zeeÍ vormen-
r.i jk-e soort- dj-e voorl<omt rn bijna all-e
mi I j-eu ' s behalve op zeer natte , donJiere ,
brakke en zilte plaatsen. HeeI wat varië-
teiten komen voor op boomschors en op rot-
tend hout.

Pohli-a nutans

een klej.n acrocarp mos dat vooral in het
veld. aan Bryum doet denken. Het blad is
bovenaan echter over een grote lengte duj--
delijk getand en het blad -is niet gezoomd.
De cellen zL)n Iineair tot langwerpig-hexa-
gonaal terwijl ze bij Bryum breder z-i-jn.
*qubfossiel is het blad van deze plant ook
veel donkerd,er dan een blad van Bryum.
Onderscheid met andere soorten van het ge-
slacht PohIia is zonder de voortplantings-
organen moeit-i-jk maar de anCere soorten
zi.ln pion-i-ers op minerale boden.

Pohlia nutans koml n-r-et alleen voo: on de
wanden l'an veengreppels, oF naa]-.te heicle-
substraten en aan walletjes en boomstron-
ken maar deze plant is ook een soort van
oligotrofe venen en zelfs van het ombro-
troof veen (MULLER X., 1965 ) .

Eelv!r rebgs-s!rre!er

een acrocarp mos met grote, langwerpige
bladeren die bovendien roodbruin gekleurd
zijn in subfossiele toestand behoort onge-
twijfeld tot het genus Polytrichum. De
donkere kleur wordt veroorzaakt door la-
mellen (= in rijen gerangschikte celplaten).
Bovendien is er een groot verschil tussen
het onderste en het bovenste gedeelte van
het bIad. Het bovenste gedeelte bestaat
bij subfossiel materiaal dikwijls a1leen
uit de nerf. Is het blad volledig bewaard,
dan kunnen we Polytrichum herkennen aan
het aanwezig zijn van het glashaar en de
ongerolde, ongetande bladrand. Polytri-
chum juniperinum vertoont ook die kenmerken
maar is sterk gebonden aan licht verstui-
vende zanden.
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Polytrichum strictum is een kentaxon van
de Sphagnetalia magellanici dat de zeey
oligotrafente bultenvormende en bultenaf-
brekende gemeenschappen in het levend
hoogveen omvat. Komt dus voor op hoog-
veenbulten, vaak tussen en in het veen-
mos. Houdt van natte, zeer zure en zeer
voedselarme standplaatsen. Wordt subfos-
siel zeer veel teruggevonden.

9qerprBrgq scorDroa(les

een pleurocarp mos met een gebogen blad-
top en een zeeÍ korte, dubbele of ontbre-
kende nerf. De bladrand is gaaf en de cel-
Ien ziln langgerekt. Zíe ook bij Acrocla-
dium cuspidatum.

Scorpidium scorpidoides is een kentaxon van
het Caricion davallianae. Komt meestal
voor in modderige slenken van mesotrofe tot
zwak eutrofe laagvenen, trilvenen, riet-
en galigaanmoerassen en berken-wilgenbroek-
bossen. Vaak op plaatsen met oligotrofe
kwel en absoluut zoutmijdend. Leeft per-
manent onder water of op plaatsen die
zeer nat en lichtrijk zi1n. In een matig
voedselrijk milieu dat neutraal tot zeer
zuur is.

9pbeglgn

het geslacht Sphagnum is zeer makkelijk
van alle andere mossen te herkennen wegens
de speciale bouw van de cellen. Het deter-
mineren van de soorten is echter moeilij-
ker, vooral omdat de systematiek nog on-
duidelijk is. De verschillende auteurs
beschrijven ook een verschillend aantal
soorten. Het genus wordt in verschillen-
de secties of groepen ingedeeld.

De 9eg!]e_gy$bflelte is makkelijk te her-
kennen en microscopisch kunnen we ook vl-ot
tot soortbepaling overgaan.

9pbcglgg-l$brr9e!sB

de binnenste wanden van de hyaliene cel-
len (=kleurloze) zijn bezet met lamellen.
Daardoor lijken de groene cellen bij dwar-
se doorsnede scherp getand.

Sphagnum imbricatum is momenteel in het
!íesteuropees laagland een minerotrafente
soort. Deze plant kan dus doorheen gans
of een groot gedeelte van het Holoceen

W
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thuisgehoord hebben in Iaagvenen en over-
gangsvenen. êTot in de 13- eeu\,tr was die soort op veel
plaatsen de voornaamste turfvormer op de
ombrotrofe venen van het Atlantische en
het Subatlantische gebied. Dit was reeds
za sinds het beg-i-n van het Subatlanticum.
De sterke uÍtbrej-ding bij het begi-n van
het Subatlant-'i-cum komt Cikwijls overeen
met de overgang van het'Schwarztorf ' naar
het 'WeiBtorf'.
De vlugge en plotse achteruitgang van Sphag-
num imbricatum is waarschijnlijk te wijten
aan een klimaatsverandering aangezien
Sphagnum imbricatum achteruitging in ge-
bieden vanaf Ierland over de zuidelijke
lloordzeekusten tot het Baltische gebied.
Meest logisch Iljkt te veronderstellen dat
deze soort zeer gevoelig is voor iedere
verstor-i-ng zoals l:randcultuur, een lich-
te uitdroging en toename van Ericaceae
zodat het licht vermindert.
Is dus subfossiel een zeer belangrijke soort
die vaak massaal voorkomt met d.ikwij ls een
quasi totale bedekking. Bij de wein-i.of n1g
levende Sphagnum imbricatum-bul-ten mer.;ten
zowel MULLER K. (1965) als RATCLIFFE,D.A. &

VJALKER ( 1958 ) op dat Calluna vulgaris en
Erica tetralix nauv/elijks aanvrezig waren
en dat Sphagum magellanicum nauwelijks
voorkwam.

9pbeglggt-Pelss!re
- de binnenste rvanden van de hyaline cel-
len zí3n niet bezet. De groene cellen be-
reiken echter aan beide zijden van het
blad de oppervlakte, dit in tegenstelling
met de groene cellen van Sphagnum magella-
nicum d-ie volledrg ingsloten zí1n.
Sphagnum palustre -r-s geen soort van het
ombrotroof veen. Komt voor op vrij droge
tot natte plaatsen. Meer eutrafent en
schaduwtolerant dan Sphagnum papi-llosum.
In overgangsvenen en zure broekbossen.
Groe-it op natte tot zeer natte plaatsen
Cie weinig tot sterk beschaduwd zijn.
Gedijt het best in een mesotroof en zuur
mi Iieu.

9pbeglgB-Pep]ll99s['

de binnenste wanden van de hya(rn.e relien
zi.jn bezet met papillen. Daarêoor lrjken
de groene cellen bij dwarsdoorsnede papil-
leus.
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Sphagnum papillosum is een kensoort
het Erico-Sphagnion: het is dus een
van het ombrotroof veen en bereikt
optimum aan de rand van de slenken.
echter ook nog op bulten voor-Ronen.

van
plant

zij n
Kan

9pbeglgg| sect. Acutifolia

- de sectie Acutifolia is te herkennen
door het fert dat de groene cellen van
de takblaadjes driehoekig of trapezium-
vormig z:-ln in doorsnede, breed geëxpo-
seerd aan de ventrale kant van het opper-
vlak en minder aan de dorsale kant.
Om de soorten van deze sectie te bepalen
hebben we echter altijd de stamblaadjes
nodig. Die zí1n in het turf zelden voor-
handen zodat het onmogelijk bleek in het
kader van deze studie deze Sphagna tot
op de soort te determineren.

De sectie Acutifolia bevat volgens LAND-
VIEHR J. (1966 ) 10 soorten waarvan enkele
ombrotroof zí1n: Sphagnum rubellum WiIs.,
Sphagnum fuscum (Schimp.) en Sphagnum
acutj,fol-ium (Warnst. ). In het ombro-
troof gedeelte van het turf hebben we
waarschijnlijk rneesfal te doen met Sphag-
num rubellum Wils. of Sphagnum capilli-
folium. Deze soort komt meestal voor
in de droogste gedeelten van matig oIi-
gotrofe heidebulten. Deze soort is een
soort van matig vochtige tot vochtrge
plaatsen en van zeer zure en zeer voed-
selarme milieu's.
Andere soorten van deze groep komen zo-
we1 in verstoorde hoogvenen a1s in laag-
venen en submers voor.

gpbegle- Eee! :-Q9eP!qc!e

- de groene cellen van de takblaadjes
zijn eveneens driehoekig of trapezium-
vormig in doorsnede maar ze zijn breed
geëxposeerd aan de dorsale kant van het
oppervlak. De poriën in het midCen van de
takblaadjes zí1n klein. De blaadjes zí1n
meestal zeer langwerpig.

De sectie Cuspidata bevat volgens LANDWEHR

J. (1966) 9 soorten waarvan enkele soor-
ten ombrotroof zí1ni ze komen hoofdzakelijk
in de slenken voor. Het zí3n vooral Sphag-
num cuspidatum, Sphagnum recurvum en Sphag-
num pulchrum. Deze drie soorten worden
a1s kentaxa van de Scheuchzerietea aanzíen.
Deze klasse omvat in onze streken alleen
het Rhynchospor.i-on albae dat in natte slen-
ken of in meer uitgestrekte delen van mine-
rotrofe, oligotrofe overgangsvenen voorkomt.
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Deze kLasse kan ook als verlandingsstadium
in oligotrofe vennen optreden.

9pbegrgs-eleeeg

- behoort bi'i de sectie Subsecund.a maar
deze soort heeft por.iën. Deze groep is
smal geëxposeerd aan de dorsale kant maar
Ce groene cellen zijn het breedst in het
midd.en, dit in tegenstelling tot de sectie
Acutifolia

n
.L íx ?4.

4l

Sphagnum obesum leeft permanent ondergedo-
ken in matig oligotrofe veenplassen en
veensloten. Houdt van een minerotroof
maar oligotroof zuur milieu.

lesee!lyP!sE'-!i!c!g

- een pleurocarp mos met grote en zeer lang-
werpige blacleren C-i-e ook in subfossiele
toestanC in de langsrichting geplooicl zijn.
Deze soort heeft langgerekte, niet-papil-
Ieuze cellen en de nerf loopt'door tot bijna
in de bladspits

Tomenthypnum n-i-tens is een lcentaxon van het
Caricion davallianae. Komt voor in een mi-
nerotrofe situatie, vaak in grensmilieu
oligotroof-eutroof. Is een belangrijke soort
voor het Hollandveen.
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Àlfabetische lijst van de taxa der mosserrl
met eventuele afkortingen

Acrocladium cuspidatum (Hedw. )Lindb.
Aulacomnium palustre (Hedw, ) Schwaegr.
Bryum species
Bryum pseudotriquetrum(Hedw. ) Schwaegr.
Calliergon giganteum (Schimp. )Lindb.
Calliergon species
Campylium polygamum (Brf,"HBË.J. & Jens
Cirriphyllum piliferum (Hedw. ) Grout.
Dicranum species
Drepanocladus aduncus (Hedw. ) Warnst.
Drepanocladus revolvens (Sw. ) Í{arnst.
Drepanocladus species
Hypnum cupressiforme Hedw.

Pohlia nutans (Hedw. ) Linbd.
Polytrichum strictum Brid.
Scorpidium scorpidioides (Hedw. ) r,impr.
Sphagnum sect. Acutifolia
Sphagnum sect. Cuspidata
Sphagnum imbricatum Russ.
Sphagnum palustre L.
Sphagnum papillosum Lindb.
Sphagnum obesum (Wils. ) Warnst.
Tomenthypnum nitens (Hed.w. ) Loeske

Acrocladium cusp.
Aulaconnium pal.
Bryum sp.
Bryum pseudotriq.
Calliergon giganteum
Calliergon sp.

"Campylium 
polygamum

Cirriphyllum pilif.
Dicranum sp.
Drepanocladus adun.
Drepanocladus revol.
Drepanocladus sp.
Hypnum cupressiforme
Pohlia nutans
Polytrichum strictum
Scorpidium scorp.
Sphagnum sect. Acut.
Sphagnum sect. Cusp.
Sphagnum imbricatum
Sphagnum palustre
Sphagnum papillosum
Sphagnum obesum

Tomenthypnum nitens

l No*"rr"1atuur volgens SI4ITH A.J.E. (1978)
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rn de tabellen vermelden we ook de aanwezigheid
van cenococcum sp. en Lophopus crystallinus (Bryozoa).
Beide subfossiele resten speren zelfs een belangrijke rol-
b-ij de interpretatj-e.

Lgpbepg:-sryg !Êl lr lgs

De statoblasten van de Bryozoa blijven inhet veen bewaard. Ze worden gevormd bij
zoetwatersoorten om zo te overwinteren of
zíc}:, te verspreiden. De statoblasten zijn
een soort van overwinteringskiem.
In Duitsland komen 12 Bryozoa voor in zoetof brak water (STRESSEMANN 8.,1970).
Lophopus crystallinus heeft een statoblast
met een zwemrj_ng en de statoblast is spits
aan be.ide zijden.

Lophopus crystallinus leeft in zoet en/of
brak water. De kolonievorm leeft op blade-
ren, twijgen enz. terwijl de statoblasten
zich zwemmend verspreiden.

Cenococcum !P:-19!: -g9gpb] l9g)

In het turf vonden we regelmatig kogelrond.e
en zvrarte bolletjes met een veranderlijke
diameter (O,3 mm tot 2 mm). Verder hebÉen
ze geen bepaalde kenmerken.
Gro8e-Brauckmann G. wees ons erop dat dit
de sclerotiën zí1n van Cenococcum geophilum
(groep der Fungi). Deze sclerotiën werden
ook aangetroffen door DAIIBLON F. (I9j6) en
VAN GEEL B. (1978).

Cenococcum geophilum komt in fijnstratigra-
fisch onderzoek bij VAN GEEL B. (1978) áf-leen voor in droge fazen van het ombrotroof
veen. Het is ook algemeen in de zandige
ond.ergroncl.
Volgens GROSSE-BRAUCKMANN G. & STREfTZ B.(I977 ) duiden de sclerotiën op regelmatig
voorkomende lage waterstanden. Ze zijn dan
ook algemeen bij het begin van vervening enin elzenbroekbossen of andere vegetatieÁ met
schommelende waterstand.

1UX

#*#
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IV,A InilrrDING

IV.A.1 Situering
%e situering van de raaien vinden we terug op

de figuur bij IV.A. We bemerken er geen geometrisch netwerk

van boringen maar verspreid liggende raaien die meestal lood-
recht op de huidige kusttijn gelegen zijn. De bedoeling van

deze studie was immers niet een geologische kaart van het Oos-

telijk Kustgebied op te stellen maar wel de verspreiding en

de kenmerken van het veenpakket beter te begrijpen. Daarom

boorden we vooral op plaatsen waar $te de aanwezigheid van het

veen veronderstelden.

om vooraf een beter inzicht te krijgen in de versprei-
ding van het veen werd een vergelijking gemaakt tuusen de gege-

vens van boringen, aanwezig in het Archief van de Geolog-ische

Dienst en de bodemkaart. In grove lijnen kwamen we tot de

volgende besluiten;
- bij de (overdekte) kreekruggronden en het Nieuwland van het

Zwin is er bijna nooit veen aanwezig

bij de (overdekte) poelgronden is het veen meestal wel aanwe-

zrg
- bij de (overdekte) kleiplaatgronden is het veen onregelmatig
aanwezig.

we vertrouwden op deze besluiten voor het leggen van

de raaien. We vermeden tevens zoveel mogel-ijk uitgeveende
gronden omdat die ons aIleen informatie verstrekken over de

basis en deigenese van het veen. Boringen tot diep onder de

grondwatertafel zí1n in de kreekruggronden daarenboven nauwe-

lijks realiseerbaar met de eenvoudige middelen waarover wij
beschikten. Er werd wel één raai loodrecht op het krekensys-

teem, zoals het op de bodemkaart aangegeven staat, aangelegd

( zie bij IV.Y) .
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Eenmaar de raaien uitgezet werd er iedere roo m een

boring uitgevoerd. Acheraf gezien lijkt dit misschien we1
een korte afstand maar het zou gevaarlijk geweest zíln vooraf
een sterke uni-formj-teit te verondersterren. voor de hoogte-
ligging maakten we gebruik van onze gedetailreerde hypsome-
trische kaarten (zie bij VI.B)

IV.A.2 Boormateriaal

t{et uitzondering van één grote boring, die we ook
gebruikten voor de polrenanalyse voerden we arle boringen uit
met een pedologische boor en een steekmonsterboor. Boven de
watertafel en in sterk zandige sedimenten gebruikten we de
pedologische boor. De fijne zanden, kleien en het veen onder
de watertafel werden met een steekmonsterboor met een diameter
ven 3 cm bovengehaald.

IV.A.3. Beschrijving van het turf
vooreerst werd gepoogd de humificatiegraad in het

veld vast te stellen. Deze humíficatiegraad werd geschat vol-
gens de methode van von post (zie bij III.D). Dit was niet
steeds precies te schatten daar het turf meestal zeer compact
en soms tamelijk droog was. Daarom vermerden we in de boorpro-
fieren niet het genoteerde cijfer maar de intensitej-t van de
symbolen die omgekeerd evenredig is met de verweringsgraad en
het humificatiegetal. Hoe dichter de symbolen bij elkaar staan
hoe meer plantenresten we nog kunnen herkennen en hoe geringer
de verwering.

In het turf kunnen we reeds in het veld verschillende
taxa onderscheiden en deze worden symborisch aangeduid op de
turfprofielen. Een verklaring van de slrmbolen wordt weergege-
ven op de figuur bij rv.B. voor de determinatiemogelijkheden
in het veld en de paleo-ecologische betekenis van deze soorten
verwijzen we naar III.B
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IV.A.4 Beschrijving van de klastische sedimenten

In het gebied hebben we drie soorten sedj-menten on-
derscheiden i

dekzanden van het Pleistoceen
-laguneklei
-wad- en geulafzettingen

Het $g!ggg$ was in veel gevallen moeilijk boven te
halen. Toch konden we in het veld deze sedimenten vlot her-
kennen wegens de aanwezige sporen ven bodemvorming, de homo-

gene samenstelling en de grove fractie. De dekzanden onder
de kustvlakte hebben we reeds vroeger leren kennen (ALLEMEERSCH

L.,1977). Bovendien begonnen we de raaien meestal landinwaarts
zodat we het duiken van de dekzanden konden vervolgen.

De lggglgblej- onderscheidt zich in ons studiegebied
duidelijk van de sedimenten boven de veenlaag. Lagunes bestaan
uit depressies die door een duinengordel, zandrug enz. van de

zee afgesloten zrJn en nooit droog komen te liggen. De sedi-
mentatie gebeurt er dus in een zeer rustig en zoeL tot brak
mil-reu. Bij ons \^ras de blauwgrí12e, slappe klej- met de vele
reductievl-ekken en rietdoorgroeiing kenmerkend. We troffen de

Iagunel<lei nÍet boven de veenlaag aan en daarom was het ook
niet noodzakelijk hiervoor een apart symbool in te voeren. De

klei tot zware klei met rietdoorgroeiing onder het veen geeft
steeds de laguneklei weer.

Ee9:_9!-ggglg!Ze!!1!ge!: deze afzettingen zí1n in te-
genstelling tot de vorige duidelijk van mariene oorsprong.

geulen zí1n permanent met water gevuld, de structuren zLJn
er grover en de korrelgrootte van het zand is er grover dan
bij wadafzettingen. Toch kan het onderscheid tussen het zand-
wad en de geul soms moeilijk gemaakt worden.
- bij de wadafzettingen kunnen we een onderscheid maken tussen
de schorre (boven de hoogwaterlijn) en de slikke (binnen de

getijdenzone).
de schorre heeft een dichte vegetatie, bevat vooral- klei

tot zware klei- en dikwijls structuren van plantenwortels
de slikke kunnen we volgens REINECK H. & SINGH I. (f973)

van land naar zee in enkele zones onderverdelen:



- mud flat (slik wad) dat vooral klei bevat en weinig

1r8

als zand bevat

zand en een

zand

-mixed flat (gemengd wad) dat zowel klei
met vooral een vrugge rami-natie van krei en zand

sand flat (zand wad) dat hoofdzakelijk
weinig silt bevat.

Bij de symbolische weergave van de krastische sedi_
menten geven lre geen genetische interpretatie volgens de hier_
boven vermelde indeling maar wel de korrelgroottesamensterling
en de gelaagdheden. Daarenboven vermelden we tevens de aan-
wezigheid van verspoeld veen, schelpen@rokher$ en hurneuze
of vegetatiehorizonten (zie figuur bij IV.B). Het is immers
niet steeds mogerijk deze genese duidelijk vast te sterr_en,
voorar wegens de smalle boorkernen en de vere overgangssitua_
ties' Een voorstelling volgens de korrergrootte is leesbaari,er
en hieruit kan het sedimentatiemilieu in veer gevalren nog
afgeleid worden.



IV,B 0uueNsune-ZweerueHoEK

Iv.R.1 Ligging

De grens van het studiegebied wordt gevormd door de

H-i-s*-orische Polders van Oostencle (AI{ERYCKX J.8.,1954). Deze

raai boringen j-s dus helemaa'l in het zuiCwesten van het on-
derzochte gebied gelegen. Het begin van deze raai bor-i-ngen

bevindt z-i-ch ten noorcl^westen van de dornskern van C;udenburg.

Deze raai verloopt in noordelijke richting en eindigt bij de

spoorlijn Brussel-Oostende. Enkele honderden meters zuide-
lijker begint de pleistocene rug van Oudenburg.

IV.B. 2 Literatuurgegevens

De autosnelweg Brussel-Oostende kruist onze raai bo-
ri-ngen bijna loodrecht tussen boring 15 en boring 16. De re-
sultaten van boringen die deze werken voorafgingen zrJr. aan-
wezig in het dossier van de Geologische Kaart. De dikte van
het veen varieert er rond de 2 m en de basis ligt ongeveer 5

m onder het maaiveld. Volgens de bodemkaart (AMERYCKX J.8.,
11954) liggen de boringen op C2-,AU- en OUr-gronden-

IV.B.3 Bespreking boringen

A1s het veen goed

van ongeveer 2 m. De basis
geeft een uitgeveend profiel
vormen profiel 2 en profiel
I

À5r kreekruggrond van het
zware klei tot klei, tussen

It9

ontwikkeld is heeft het een dikte
schommeltrrrond -2 m. Boring L7

víeer. Andere uitzonderingen hierop
8.

Oudland
60 en IOO cm overgaand tot lichter

materiaal
C2, oude kleiplaatgrond van het Oudland

zware kleirgrauwgrijs, op meer dan 60 cm diepte rustend op
klei van de Duinkerken l-transgressie

OUr: kunstmatige grond, zwaar profiel
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Bij een goede ontwikkeling van het veen rust die op
een blauwe, zware en plastische klei. Deze is zeeÍ homogeen

en gelaagdheden ontbreken, evenals schelpenresten. Deze

klei werd in een lagune afgezet. In profiel 2 ligt de basis
van het veen iets boven O m. Hier echter rust het veen op het
Pleistoceen, dat iets zuidelijker weer opduikt.

Bij boring 8 neemt het veen een speciale positie in.
De basis ervan bevindt zich rond -1 m en het veen rust er op
fijn zand. Dit is dus beduidend hoger dan in de andere geval-
len. Een mogelijkheid is de hogere ligging van het Pleistoceen.
Dit wordt echter moeilijk aan te nemen gezien het ontbreken van
sporen van een fossiele bodem en het veentype dat op een ver-
landing wijst. Logischer lijkt de nabijheid van een geul te
veronderstellen die voor een meer klastische sedimentatie en
geringere,veengroei zorgde. De basis van het veen tigt in bo-
ring 10 dui-deli-jk lager. Het is ook al1een in deze boring dat
het eutroof en het mesotroof gedeelte van het veen dik is. In
de andere gevallen neemt het oligotroof gedeelte 2/S van het
profiel in.

Bovenaan wordt het veen afgesloten door wadafzettin-
gen van minstens 3 m. Alleen in het profiel 1O werd de top
van het veen misschien iets geërodeerd daar fijn zand met Car-
dium edule het veen bedekt. In de andere gevallen wordt de

klei van de wadafzettingen naar het veen toe iets zwaarder.
Deze wadafzettingen kunnen vari-ëren van klei of zware klei tct
fijn zand. Opvallend is ook dat er weinig verschil is in tex-
tuur , bovenaan in de profielen tenminste, tussen de aI dan
niet veenhoudende Cr-9ronden. Het is pas op grotere diepte
dat er een textuurverschil ontstaat (vergelijk boring 19 en
boring 2c^) zodat we uit het voorkomen van de zogenaamde klei-
plaatgronden niet met zekerheid de aanwezigheid van veen kun-
nen afleiden. Het voorkomen van brokjes veen en/of verspoelde
plantenresten valt in bepaal-de boringen ook op te merken.
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ïV.8.4 Bespreking analyses turfprofielen

9s9elbsrg -Zwaenehoek 2

Dit profiel bevat hoofdzakelijk houtresten, vooral
Betula alba. onderaan is het ook rijk aan cenococcum geophi-
rum en het turfprofier rust op fijn tot middermatig zand. Het
is dus duiderijk het begin van een verveningsprofier waar na
zekere tijd ook carex elata en carex panicurata aanwezig zi1n.
Een snelre stijging van het waterpeil is er het gevorg van dat
de zaden en pranten van open water massaal aanwezig zijn j-n

een grondmassa die nog grotendeers uit hout bestaat. rn ande-
re verveningsprofieren rijkt de stijging van het waterpeil
niet zo vrug te gebeuren. Dit gebied werd misschien pas be-
invloed toen de mariene invloed sneller toenam. Het profiel
is echter duidelijk uitgeveend en daarom ri-jkt het me te ge-
vaarrijk uit deze gegevens veel paleogeografische besluiten
te trekken.

9g9clbgre: Zwse!ebseb- I ? -
Dit profier is een zeer mooi voorbeeld van de verran-

ding van de lagune. De drie onderste staren bestaan nog bijna
volledi-g uit de blauwe, plastische krei die voor of tegelijker-
tijd met de rietvorming afgezet werd. De gereduceerde en sub-
aquatische afzetting bevat toch aI enkele zaden van de eerste
kolonisatoren van de ragune. Let ook op de geringe humificatie.

Eenmaal de klei grotendeels verdwenen wordt de hoofd-
massa aan organisch materiaal gevormd door Caricaceae met a]s
belangrijkste vertegenwoordiger carex pseudocyperus. Deze
soort is kenmerkend voor drijftitlen (zie bij rv.c) zodat we

hier als verlandingsmoder een drijftir kunnen vooropstellen.
Deze zou dan voor een vaste bodem zorgen. Na dit drijftir-
stadium ontwikkelt z:-cl. vooral cladium mariscus. Andere moge-
lijkheid is een aaneengesloten vegetatie met carex pseudocype-
rus, zoals wATTEz J.R. (1968) die beschreef. Deze evolueert
tot een Cladietum marisci (zie bij IV.B). Naast begeleiders
van de Phragmitetea zoals Lycopus europaeus en Ranunculus
lingua bevat deze vegetatie ook nog veel soorten van open water



zoals Chara sp., Lemna sp.,potamogeton
In plaats van permanent open water te
aanwezigheid ook verklaard worden door
standen.
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div. sp. en Typha.
veronderstellen kan hun
periodisch hoge water-

Hierop btijkt een cladietum marisci te vorgen dat
in het turfprofier enkele dm dik is. Dit vegetatietype ( zie
bij rv.B) bevindt zich echter reeds in een mesotroof milieu en
de verzuring neemt er vlug toe. Belangrijk besluit hiervan is
dat het voedserrijk water deze plaats niet meer kon bereiken
zodat het veen na korte tijd rapper groeide dan het waterpeil
steeg- Zoars brj andere auteurs beschreven (zie bij rv.B)
heeft ook dit cradietum mari-sci vlug een voedselarm karakter.
Ííaarschijnlijk kon cl-adium mariscus met zijn diep reikende
wortels overleven terwi-jl mossen zoals Tomenthypnum nitens en
carliergon giganteum reeds flink aan het opzetten waren. rn
dit stadium is ook de aanwezigheid van carex rostrata kenschet-
send (zie bij IV.K).

opvarrend is hier wer het gedrag van sphagnum imbri-
catum- rn dit voedselarme maar nog minerotrofe gedeerte speelt
deze soort een zeer belangrijke ror terwij r ze in het ombro-
troof gedeelte verdrongen wordt door andere sphagna. Lijkt
dit gedrag voor subfossiele vegetaties eerder uitzonderlijk dan
werd dit in huidige vegetaties ook nog waargenomen (zie bij rv.B)

ïn de bovenste roo cm zijn de zgn. Mineralbodenwasser-
zeiger verdwenen zodat ï^re er een zuiver hoogveen weerspiegeld
zi-en. rets vroeger lijkt de veenmosgroei vertraagd zodat Erio_
phorum vaginatum een dominerende positie j-nneemt. vanaf 70 cm
is sphagnum imbricatum bijna verdwenen en moet deze soort
plaatsmaken voor een hoogveentype met vooral sphagna sect. A-
cutifolia maar r^raar in het begin nog een paar soorten van de
slenk een kans krijgen (Rhynchospora, Sphagna sect. cuspidata).
Bij de algemene opkomst van Sphagnum imbricatum blijkt de veen-
gTroei hier afgebroken te zí3n.
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oudenburg-Zwaenehoek 19 vertoont onderaan veer ge_
lijkenis met het vorige turfprofiel. De stalen ziln echter
wel niet zo diep in de klei genomen zodat de zeggen, vooral
carex pseudocyperus dan, schijnbaar vrugger een berangrijke
rol spelen - Deze zone met veer carex pseudocyperus is bijna
identiek met de vorige. Het meso- tot oligotrofe stadium
treedt hier echter nog veel vrugger op. Een cradietum marisci
of een veen dat periodisch overstroomd wordt Ís hier nog veel
vlugger uitgeschakeld. Kunnen we dit verklaren door de hogere
rigging? wegens de aanwezigheid van carex eIata, carex pani-
culata en Carex rostrata kunnen we een korte faze van een
voedselarm Magnocaricion (zie bíj ïV.C) veronderstellen. Reeds
vrug echter wordt de rol overgenomen d.oor sphagna en carlier-
gon giganteum. Het veen groeide dus zeer vlug boven het voed_
selrljke water uit.

rn tegensterring tot het vorige profiel wordt sphag-
num imbricatum vlug teruggedrongen. Eerst d.oor sphagna sect.
Acutifolia en dan door Eriophorum vaginatum. opvarrend in
dit oligotrofe veen is dat Eriophorum vaginatum range tijd be-
gereid wordt door mossen ars Aulacomnium palustre, porytrichum
strictum en Sphagnum parustre. Blijkbaar profiteren die even_
eens van de vertraagde veenmosgroei (zie bij IV.D).

Hier bereikt het hoogveen een dikte van 1ro cm. De
horizont met sphagnum imbricatum, die een belangrijke krimato_
logische en stratigrafische waard.e heeft (zie bij rv.B, rrr.c)
is hier zeer uitgesproken. Het Eriophorum-veen wordt er dui-
delijk overwoekerd en pas in het laatste stadium is er praats
voor enkele soorten van natte hoogveenbiotopen. of deze sren_
keninvloed vlak voor het afbreken van de veengroei door een
algemene stijging van het waterpeil moet verklaard worden is
mogelijk maar moeilijk te bewijzen. we kunnen pas dit besluit
trekken als dit verschijnser algemene reger blijkt te zíjn.
De hoogveengemeenschap wordt dan plots afgesloten door zware,
mariene krei- waarschijnlijk komt Atriplex littorale/hastata
uit die klei maar wegens onzuiverheden is die op een lager ni-
veau geraakt.
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IV. B. 5 Memorandum nol: het Cl_adietum marisci
Het nootje van cladium mariscus wordt onderaan in

de profieren, die een verlanding weergeven zeer frequent terug-
gevonden- Deze vegetatieve resten van Cladium mariscus hebben
we wel in een ontsluiting nabij Brankenberge gevondpn maar
bij het onderzoek van het turf zlJn die niet makkelijk te on-
derscheiden van andere cyperaceae of zerfs van totaal andere
plantenresten (GROSSE-BRAUCKIIANI{ c.,Lg72). Daarom is het ook
moeilijker om in onze tabellen het Cl-adietum marisci binnen de
Phragmitetea te onderscheiden. l{anneer we echter de vezers
van Cyperaceae massaal terugvinden benevens vele zaden van CIa-
dium mariscus zullen we wel van een vegetatie gevormd door
Cladium mariscus spreken.

vooral in het Atlanticum maar ook nog in het sub-
boreaal- was cladium mariscus een veel algemenere soort. cla-
dium mariscus is een uitgesproken Atlantische soort en een meer
continentaal klimaat zou verantwoordelijk zrJn voor de achter-
uitgang van de soort in het noorden en het oosten van zíln
verspreidingsgebied (OVERBECK F. ,l-975). DIERSSEN K. (19g2)
stert tevens dat het cladietum marisci sinds het Atlanticum
sterk is achteruitgegaan in het noorden en het westen van zijn
areaal I^/egens de minder gunstige klimaatsomstandigheden. Door
verhoogde neerslag en gedaarde temperatuur vergrootte het aan-
deel- der oligotrofe venen en verminderden de geschikte vesti-
gingsplaatsen voor Cladium mariscus. Ook het feit dat de meren
vroeger kalkrijker waren wordt aangehaald voor de achteruitgang
van deze soort.

rn de huidige lagune van de Basse-picardie neemt het
Cladietum marisci uitgestrekte oppervlakken in (WATTEZ J.R.,196g).
Het vroegere lagunelandschap kan hiermee wel enigszins verge-
reken worden- Het cladietum marisci zar srechts in bepaaldege-
vallen de rietgordel vervítnqen. Naast het betang van hoge::vermelde
krimaatsvoorwaarden stellen we vast dat cladium mariscus goed
gedijt in kalkrijke, eerder voedselarme gordels gelegen achter
de rietgordel. Wegens het onvoldoende voedselaanbod kan phrag-
mites austraris zich hier niet krachtig genoeg ontwikkelen.
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ïn het noordwesten van Europa is cladium mariscus niet sterk
aan kalkrijk water gebonden, zoals dit in Midden-Europa wel
het geval is. SteIIen de auteurs dat het Cladietum marisci
in Midden-Europa weinig schommelingen van het waterpeil ver-
draagt dan schrijven WESTHOFF V. & DEN HELD A.J. (1969) dat
het Cladietum marisci de rietzoom vervangt als de waterstand
aan vrij grote schommelingen onderhevig is. DIERSSEN K. (L982)
stert trouwens dat zelfs de vochtigste subassociatie 's zomers
kan droogvallen op de Britse eilanden. Deze tegenstelling
moet waarschijnlijk verklaard worden door de hogere luchtvoch-
tigheid, koelere zomers enz.

Wordt het Cladietum marisci normaal gezien a1s een
vegetatie van open, ondiep water (hoogstens J 50 cm) dan bestaa.n
er ook oligotrofe vegetaties met een veel lagere waterstand
waarin Cladium mariscus nog overleeft. Zo spreken WESTHOFF V.
& DEN HELD A.J. (1969) van een Cladietum marisci scorpidieto-
sum dat een overgang vormt naar het Scorpidio-Caricetum diandrae.
Voor Zuid-Duitsland vermeldt cóRS S. (I975) de aanwezigheid
van een varj-ante met Sphagnum palustre die zrJ als een 'leben-
dige Fossílgesellschaft' beschouwt. Ook VíATTEZ J.R. (I968)
beschrijft bul-ten met Sphagnum palustre en Sphagnum plumulosum
j-n de uitgestrekte galigaanvelden.

A1s besluit zouden we kunnen zeggen dat het Cladietum
marisci zich in de verlandi.ngsserie na het Scirpo-Phragmitetum
ontwikkelt aIs het riet niet vitaal genoeg is omwille van de
geringe voedselrijkdom van het water. Bij de verzuring van de

vegetatie kan deze soort nog lange tijd standhouden in een oli-
gotrofe vegetatie. Die toestand zien we dus heel duidelijk
geïllustreerd in bovenstaande tabeIlen.

IV.B.6 Memorandum no2: Sphagnum imbricatum als minerotrofe soort

Sphagnum imbricatum is niet alleen een hoogveenvormer
met een belangrijke stratigrafische waarde. Het is ook een
belangrijke soort van minerotrofe milieu's. Het is trouwens
alleen in de Atlantische gebieden dat die als hoogveenvormer
optreedt. In minerotrofe omstandigheden is Sphagnum imbricatum
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niet die bultenvormende hoogopgroeiende soort maar ze breidt
zich eerder in de breedte uit. Momenteel- komt die vooral
voor in overgangssituaties tussen het caricion curto-nigrae
en het Erico-sphagnion (WESTHOFF v. & DEN HELD A.J. ,Lg6g).
Een analoge groeipraats wordt gegeven voor het poggenpohrsmoor
in Niedersachsen (GROSSE-BRAUCKI'IANN G. & DTERSSEN K.,1973).

IV.B.7 Memorandum no3: Sphagnum imbricatum al-s hoogveenvormer

Zoals reeds aangehaald (zie bij III.B) was Sphagnum
imbricatum een belangrijke hoogveenvormer. Daar deze plant
in vele van onze profielen massaal voorkomt verdient die toch
onze speciale aandacht.

In de botanische studie van het Hollandveen (STOCK-

I'IANS F. & VANHOORNE R.,Lg54 ) werd sphagnum imbricatum wel ge-
vonden aan de top van de profieren maar hoogstwaarschijnrijk
niet in zo'n belangrijke mate als wij die vonden. rn hun be-
sluit schrijven ze immers z Par eontne, nos obseruations ne per-
mettent aucun auís eoneernant Le passage du SubboréaL au Subat-
Lantíque. Les espoír,s au sujet dtun honízon génénaLisé à

Sphagnum ímbricatum índíquant une phase pLus humíde sueeéd.ant
à un honizon pLus sec à Er'ícacées ont ét,á décus.

op de figuur hieronder bemerr<en we duiderijk dat
sphagnum imbricatum een belangrijke ro1 speerde bij de vorming
van het rweiBtorf', vooral in die gebieden die dicht bij de kust
gelegen zí3n. Het massaar voorkomen van sphagnum imbricatum
over verscheidene dm werd ook hier in de meer Atlantische ge-
bieden vastgesteld.

VAN GEEL B. (f979) stelde na gedetailleerd stratigra_
fisch onderzoek in oost-Nederland bij het begin van het subat-
lanticum een massaal optreden van sphagnum imbricatum vasÈ.
Dit is vorgens., hem grotendeels te wijten aan klimatologische
omstandighederi. Wanneer Sphagnum imbricatum algemeen geworden
is in het 'schwarztorf' kunnen we moeilijk afleiden uit de uit-
gebreide Duitse Iiteratuur (OVERBECK F.,L975)

1'Let wel op: deze veranderende klimatologische omstandigheden

begunstigden zowel Sphagnum imbricatum aIs Sphagnum papillosum.
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Een andere vraag is waarom op de ene plaats Sphag-
num papirlosum en op de andere plaats sphagnum imbricatum zich
sterk uitbreidt bij,de verbeterde omstandigheden di-e hoofdzake-
lijk klimatorogisch bepaard zí1n. volgens KLTNGER p.u. (r968)
komt in het turf een gecombineerde massale aanwezigheid van
sphagnum imbricatum en sphagnum papillosum niet voor. rn ziln
studiegebied in Horstein verkiest sphagnum papilrosum eerder
een hygrofiele gemeenschap samen met Sphagnum cuspidatum.
samen met sphagnum imbricatum vond hij ook sphagnum rubel-lum
en echt vochtminnende soorten zi-jn er steeds afwezig. we moe-
ten er wel op wijzen dat deze resurtaten gevonden zí1n na ana-
lyses om de cm en ze daarom niet volledig met de onze te ver-
gelijken zí1n.

Huidige hoogveenvegetaties met een domj_nantie van
Sphagnum imbricatum worden beschreven door DIERSSEN K. (1982).
synsystematisch gezien beschouwt hij deze vegetaties als een
faze van de typische subassociatie van de Erico-sphagnetum
magerlanj-ci lr{oore 68. Morfologisch gezien vormen deze zeer
steile en stevige burten die duidetijk hoger liggen dan de om-
riggende elr"Eev-i-ng. ve::me-l-denswaard is ooli dat ze -rn Centraar-

ntrrotum lG*à.nroe.lqicuh I nè.Eotum
R.5l V V &qtrlobo

! Pqp|uosum

" fob,

zusammcnsctzunt von weiStorfen hinsiótlió der wiótigsten Sphagnunrartcn und -trupFn.
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ïerland argemeen voorkomen in de centrale gedeelten van de
uitgestrekte hoogvenen die een uitgesproken mozaïek van
bulten en slenken vertonen

IV.B.8 Memorandum no4: Hoogveen en laagveen

v{e hebben reeds een definitie gegeven van hoogveen
en laagveen of anders gezegd van ombrotrofie en minerotrofie
(zie bij rrr.B). rn de praktijk kunnen echter verschiltende
moeilijkheden optreden en voor kleine hoogvenen is het dik-
wijls zeer moeilijk om de grens te trekken.

wanneer de minerotrofe soorten ontbreken kunnen we
bij de huidige vegetatie van hoogvenen spreken. Bij het stra-
tigrafisch onderzoek is het echter ook mogerijk dat deze mine-
rotrofe planten niet teruggevonden worden. rn deze studie
nemen we echter aan dat bij een gereiderijke vermindering en
een uiteindelijk verdwijnen van minerotrofe platen het hoogveen
zt-ch geinstarreerd heeft. Dan wordt de 'Mi-nerarbodenwasser-
zeigergrenze ' overschreden ( cf. OVERBECK F. , I97 5 ) .

Een ander probreem is dat het al dan niet ombrotra-
fent zijn van sommige soorten regionaar gebonden is. rn meer
Atlantische gebieden worden heel wat soorten ombrotrafent. Dit
wordt vooral verkraard door het hogere ionengehalte van de
neerslag in de meer zeewaarts gelegen gebieden of in gebi_eden
met een hogere neersrag. voorbeelden hiervan zt)n Eri_ophorum
angustifolium, Narthecium ossifragum, Eri-ca tetralix, Rhyncho-
spora fusca, sphagnum imbricatum enz... rs men er min of meer
in gesraagd om voor de verschirrende Europese gebieden aan te
duiden of een soort aL dan niet ombrotrafent is dan stelt zich
de vraag of dit voor een bepaald gebied gedurende gans het Ho-
loceen zo geweest is. Het is we1 zo dat de overgang van be-
paalde soorten uit oligotrofe maar nog minerotrofe milieu's in
continentalere gebieden naar ombrotrofe milieu,s niet voor ar-
le soorten opgaat. Deze overgang zal- dus nog wer met andere
factoren te maken hebben dan met de voedselrijkdom van het wa-
fêr
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Bij stratigrafisch onderzoek is het ook mogelijk dat

we plantenresten aantreffen van de zgn. t'Íineralbodenwasserzei-

ger die met hun wortelstelsel in voedselrijker water terugdrin-
gen maar ingebed zijn in een moslaag die reeds volledig in om-

brotrofe omstandigheden gevormd is. Een analoog verschijnsel
vinden we bij de toenemende verzuring met sterke groei van

(veen)mossen waarbij helofyten en fanerofyten met hun wortel-
stelsel nog voedselrijker víater kunnen. aantrekken maar aan de

oppervlakte reeds in een oligotroof milieu groeien.
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IV.C.1 Ligging

Deze raai boringen verloopt iets ten oosten van de

dorpskern van Bredene. De raai verloopt volgens een noord-zuid
as. Het noordelijk uiteinde grenst bijna aan de duinstreek en

ligt nauwelijks op 2 km van de huidige kustlijn.

IV.C.2 Literatuurgegevens

Deze bori-ngen liggen in een zone waar de kreekruggron-
den (A- ) een uitgestrekte oppervlakte innemen die onmiddellijk

f
achter de duj-nenrij aanvangt (AMERYCKX J.B,,1954 ) . Op enkele
plaatsen liggen er'eilanden' met overdekte kleiplaatgronden

'l
(Cï en C"). Deze overdekte kleiplaatgronden zt-Jn op vele plaat-

LZ
sen uitgeveend. In de onmiddellijke omgeving van het boorpro-
fiel werd bij het uitvenen een Romeins graf gevonden. Deze

vondst kon men later echter niet stratigrafisch situeren (TI:OEN

H.,1978). MomenteeI- zí1n er echter archeologische opgravingen
aan de gang ten noordwesten van de dorpskern van Bredene. Daar-
uit bleek een belangrijke Romeinse activiteit. De voornaamste
conclusi-es zijn dat de vondsten reeds teruggaan tot het einde
van de le eeuw na Chr. en dat de sporen reeds aangetroffen
werden vanaf de bouwlaag (THOEN H. & DE COCK S.,198O). Dit be-
tekent dat de zgn. Duinkerken ll-transgressie hier nauwelijks
een rol- speelde en, op sommige plaatsen althans, geen materiaa]
afzette.

IV.C. 3 Bespreking boringen

Net zoals in het vorige pakket bereikt het veen een

dikte van 2 m. In het merendeel der gevallen ligt de basis op

-2 m en ontstaat het veen als een verlandingsveen op de lágune-
klei. In drie gevallen (profiel 3,4,5) is het profiel duide-
lijk uitgeveend en treffen we nog alleen sporen van rietveen aan.

1^Cl, oude kleiplaat van het Oudland
zware k1ei, geelgrijs, op meer dan 60 cm diepte rustend op een

k1eÍ van de Duinkerken l-transgressie
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Bij volledige ontwikkeling neemt ook hier het oligotrofe
gedeelte ongeveer 2/3 van het profiel in beslag. Toch sprin-
gen er voor ons enkele gegevens in het oog:

het naar onze normen grote reliëfverschil bij de profielen

1O en 1I
de geringe veenontwikkeling in profiel 9 en 10 zonder dat

een duidelijke erosie vastgesteld werd.

Deze fej-ten kunnen we het best verklaren door de nabijheid van

mariene invloed, waarschijnlijk langs (getijde)geulen waardoor

bepaalde delen van het landschap langer konden opslibben

en/of vroeger opnieuw overstroomd werden. Bij een veel dich-
ter boringennet, aanwezigheid van groevewanden en gegevens

over de inklinking zouden we uit deze feiten betere paleo-

geografische conclusies kunnen trekken. We stellen tevens

vast dat in de profielen 9 en lO het veen door een grover Se-

diment bedekt wordt. Vooral meer landinwaarts bestaat het uit
kleiiger materiaal.

Profiel 7 lijkt veenloos te zt;n. Let ook hier op

het geringe verschil bovenaan het profiel, vergeleken met de

andere boringen. Andermaal bfijkt dat de zgn. kleiplaatgron-
den weinig leren over de aanr^rezigheíd van veen in de ondergrond.

IV.C.4 Bespreking analyses turfprofielen

grc9ele:9eg!-I-

Alhoewel we ook hier een verlanding op de laguneklei
vaststellen is het rietveen er niet zo belangrijk als in de

meeste andere gevallerr. Naast soorten van iets dieper water

zoals Typha sp. en Carex pseudocyperus treffen we reeds onmid-

deltijk Menyanthes trifolj,ata en iets later ook Sphagna aan.

Het veen lijkt dus van in den beginne reeds voedselarm en lag
dus waarschijnlijk in ondiep en geÏsoleerd water.

Blijkbaar ontstond er vlug een voedselarm lvlagnocari-

cion (zie bij IV.c) waarbij Menyanthes trifoliata een beJ.ang-

rijke rol speelde. VIug ontstonden er mesotrofe trilvenen
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andere boringen. Andermaal bfijkt dat de zgn. kleiplaatgron-
den weinig leren over de aanwezigheid van veen in de ondergrond.

IV.C.4 Bespreking analyses turfprofielen

Bredene-Oost I

Alhoewel we ook hier een verlanding op de laguneklei
vaststellen is het rietveen er niet zo belangrijk als in c1e

meeste andere gevallen Naast Soorten van iets dieper water
zoals Typha sp. en Carex pseudocyperus treffen we reeds onmid-
dellijk Menyanthes trifoliata en iets later ook Sphagna aan.

Het veen lijkt dus van in den beginne reeds voedselarm en lag
dus waarschijnlijk in ondiep en geïsoleerd water.

Blijkbaar ontstond er vlug een voedselarm lvlagnocari-
cion (zie bij IV.C) waarbij I'lenyanthes trifoliata een beJ.ang-

rijke rol speelde. VIug ontstonden er mesotrofe trilvenen
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(zie bij rv.K) waar ook nog plaats bleek te zíln voor cla-
dium mariscus en Ranunculus lingua.met hun dieper doordringend
wortelstelsel. sommige elementen van meer open water zoals
Lemna sp., sparganium cf. emersum en Lophopus crystallinus
wijzen op dieper water in de omgeving of onbelangrijke over-
stromingen. Het is in alle geval duiderijk dat de rol van
voedselrijk water vanaf het begin bijna onbestaande is, de ve-
getatie vanaf het niveau 15O duidelijk oligotroof wordt en zich
vanaf het niveau 13o boven het plaatselijke waterpeil bevond.
ook hier dus een snellere veenaangroei dan stijging van het
waterpeil.

De overgangszone wordt hier waarschijnlijk getypeerd
door trilvenen waarin Menyanthes triforiata en sphagnum imbri-
catum een overheersende ror vervullen. Tussen l4o en l3o cm
wordt de veenmosgroei brj-jkbaar afgeremd maar achteraf wordt
duidelijk de oligotrofe veenmosgroei ingezet. Hiervan bestaat
de bovenste roo cm bijna volledig uit ombrotroof veen. Hj-er
treedt veel afwisseling op in het oligotrofe veeni

in de beginf.aze zower sphagnum imbricatum ars sphagnum sect.
Acutifolia, vergezeld van Eriophorum vagj-natum en hraarschijnlijlr
Juncus acutiflorus

dan volgt de dominantie van alleen Sphagnum sect. Acutifolia,
vergezeld door Eriophorum vaginatum, dat zícln sterk uitbreidt
en carruna vurgaris. Dit is brijkbaar een ilrustratie van een
'Verdrángungstorf' (zie bij ïV.D)
- een vochtiger faze zorgt voor de uitbreiding van de soorten
van de slenken (sphagna sect. cuspidata en Rhynchospora). Deze
wordt gevolgd door een horizont met sphagnum imbricatum.

Deze horizont treedt dus ook hier op, ziJ het met
een variante waarbij er eerst een stadium, dat bij de srenken
aansluit, optreedt vooraleer sphagnum imbricatum zijn intrede
doet.
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Bredene-Oost 11

Opvallend in dit profiel is de lage ligging van de

basis van het veen (-260 cm). De veengroei wordt hier duideli.jk
ingezet met een rietveen maar zeer vlug spelen de Cyperaceae
reeds een belangrijke ro1 met a1s bijzonderste vertegenwoordi-
gers Carex elata en Carex pseudocyperus (zie bij IV.B). Ïn dit
stadium moeten we ook rekening houden met een niet te verwaar-
Iozen aanwezigheid van Typha en Juncus effusus. Misschi-en kan

het-tijCelijp droogvallen van het veen hiermee in verband ge-

bracht worden (zie bij IV.D). Het oppervlak loopt in alle ge-

val nog periodisch onder. De belangrijke aanwezigheid van

Lophopus crystallinus en andere soorten getuigt ervan. Ook

hier echter kan het waterpeil de veengroei niet volgen.

Het oligotrofe stad,ium komt in dit profiel iets later
naar voor dan in het vorige. Vanaf 160 cm is er de geringe
maar toch kenschetsende aanwezigheid van Sphagnum imbricatum,
Scheuchzeria palustris en Bryum sp. Vanaf I4O cm verheft dit
stadium z:-chr boven het vrateroppervlak. Een trilveen met Men-

yanthes trifoliata, Carex rostrata' Lychnis flos-cuculi en de

begele.'i-dende mossen l<wan hoger te liggen zodat een oligotroof
veenstadium zich kon aankondigen.

Het oligotroof gedeelte is reeds uitgesproken vanaf
I3O cm maar het is pas een ombrotroof veen vanaf 70 cm. Het

oligotroof gedeelte weerspiegelt grotendeels een bultstadium,
vooral bestaande uit Sphagna sect. Acutifolia (zie bij IV.C).
Al-s begeleidende soort merken we vooral Aulacomnium palustre op.

Dit stadium wordt in het begin onderbrolcen door een kortston-
dige vernatting. Alhoewel het turftype niet wezenlijk veran-
dert is er de belangrijke aanwezigheid van soorten die eerder
in de slenken thuishoren; Rhynchospora en Scheuchzeria palustris.
Ook Aulacomnium palustre en Andromeda polifolia bereiken hier
een piek. Let tevens op de humíficatiegraad die sterk daalt.
Ondanks(?) de duidelijk lage ligging van Ce top van het turf-
profiel bereikt de Sphagnum imbricatum-faze nog een dikte van

50 cm, op het einde wel vermengd met vooral soorten van de

slenkenstadia (Rhynchospora en Sphagna sect. Cuspidata).
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IV.C.5 Memorandum no5: Ivlagnocaricion elatae Koch 26

In het traditionele schema van de verlanding van een
meer volgt het Magnocaricion op de rietgordel. Door de opeen-
stapeling van plantenresten en ander mineraal materiaal kan
de bodem zich ophogen totdat deze tijdens de droogste periode
van het jaar niet meer overspoeld wordt. Is deze bodem niet
te voedselrijk dan krijgen andere soorten dan Phragmites austra-
lis een kans. Het gaat vooral om grote zeggensoorten díe zich
in goede omstandigheden tot hoge bulten kunnen ontwikkelen.
Belangrijke soorten zijn Carex elata, Carex paniculata en Carex
appropi.nquata- In de typische vegetaties zaI zich, afhankelijk
van de duur en de hoogte van de overstroming, meestal één be-
paalde soort sterk ontwikkelen. Op de voedsefarmere gedeelten
ontwikkelt zich Carex rostrata en op de voedselrijkere of meer
gestoorde milieu's treden Carex riparia, Carex acuta en Carex
vesicaria op de voorgrond. Deze soorten vormen vooral uitlopers.

Het Magnocari-cj-on heeft zí1n zwaartepunt in l.{idden-
Europa met zt)n warme zomers en grote schommelingen van het
grondwater. Het is ook hier dat de zeggebulten in deze vege-
tatie het best ontwikkeld zijn (tot meer dan I m). Omwille
van die bulten kan stratigrafisch onderzoek ernstj-g bemoeilijkt
worden (zie bij III.B). De hoofdmassa bestaat uit wortelresten
en wortelstokken van Caricoideae. Naar het noorden wordt het
Magnocaricion minder algemeen en de bulten zijn er ook minder
ontwikkel d. Net zoals het Phragmition staat het l"lagnocaricion
nog bloot aan overstroming, zi) het niet permanent dan toch
periodisch.

IV.C.6 Memorandum no6: Caricetum elatae Koch 26

Het Caricetum elatae 1s één van de associaties van
het Magnocaricion elatae. Volgens DIERSSEN K. (1982) komt de-
ze associatie nog in Oost-Engeland voor maar bereikt die op

de Britse eilanden de grens van zí1n areaal. De bulten van
Carex elata z:-Jn hi-er overigens veel minder uitgesproken dan

in het centrum van zí1n verspreidingsgebied ( zuiden van Midden-
Europa). In l4idden-Europa zí1n de bulten van Carex elata de

meest opvallende verschijning van het Magnocaricion. In droge
peri-odes kan het water tot aan de basis van de horst terugval-
1en maar meestal staan die toch diep in het water.
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Toch noemt WATTEZ J.R. (1968) Carex elata de belang-
rijkste zegge van de lagune van de Basse-Picardie. Deze soort
komt er bijna langs elke sloot voor en Carex elata is in staat
deze volledig te overwoekeren als ze slecht onderhouden worden.
Carex elata verschijnt er ook regelmatig op ondergelopen wei-
landen en hier worden er dan nauwelijks bulten gevormd. Ook

buiten vegetaties, waarin Carex elata domineert komt deze soort
regelmatig in het lagunegebied voor. Het gaat dan vooral over
het Phragmition.

IV.C.7 Memorandum no7: Vegetaties met Menyanthes trifoliata

Irtenyanthes trifoliata wordt algemeen aangetrof fen in
het turf maar deze plantenresten zt-Jn slechts zelden overvloe-
dÍg aanwezig. Vooral de zaden zí1n zeer algemeen en kunnen in
verschillende turftypen teruggevonden worden, a1s ze maar niet
te extreem voedselarm of voedselrijk zt1n. fn profiel Bredene-
Oost I vinden we een belangrijke en langdurige aanwezigheid van
Menyanthes trifoliata zodat we hier eens de voor deze soort
belangrijke vegetaties kunnen vermelden.

In de lagune van de Bass-Picardie trof WATTEZ J.R.
(1968) een pioniersstadium voor de verlanding aan met een domi-
nantie van l"tenyanthes trifoliata en Equlsetum fluviatile. Die
open plaatsen hebben een geringe waterdiepte en het substraat
is venlg. Dit gaat langzaam over naar een Phragmition. We moeten
echter wel oprnerken dat dit m-ilieu veel- voedselrijJ<er is dan

' Schwingrasen mit E4zrsc-
*m fluuiatile, Metryanthes trifoliaa
Potentilh palustris und Carex diz*
dta (Caricetum lasiocarpae). llzá
Vel.toex Bencnrx (1952).

+
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het vroegere verlandingsmilieu langs onze kust waar reeds
vlug Sphagnum optrad.

Menyanthes trifoliata komt zowel in de gemeenschap-

pen der kleine zeggen als in de natte gedeelten der oligotro-
fe venen voor. Het zr^/aartepunt van Menyanthes trifoliata
ligt echter hoofdzakelijk in de trilvenen waarin de wortel-
stokken zi-ch snel kunnen ontwikkelen en deze dikwijls aspect-
bepalend is. Tussen de trilvenen en de vaste bodem bevindt
zich altijcl eei: sapropel-iumlaag. Deze trilvenen zijn meestal
rijk aan mossen. De oligotrofe trilvenen hebben vooral Sphag-

naceae en de meeste mesotrofe trilvenen vooral Amblystegiaceae
(Drepanocladus, Calliergon enz... ). VANDEN BERGHEN C. (1952)

maakte een goede schets hiervan (zíe illustratie hierboven).

IV.C.8 Memorandum no8: Drijftillen en Carex pseudocyperus

Carex pseudocyperus is een kentaxon van ket Cicution
virosae. Dit verbond omvat vegetaties die wortelen in tame-

lijk omvangrijke en compacte maar geheel onbegaanbare drijf-
tillen. Bij een optimale ontwikkeling kunnen die drijftillen
overgaan in Magnocaricion-vegetaties. Vonden we Carex pseudo-

cyperus regelmatig terug in het turf, dan ontbreken Cicuta
virosa en Sium latifolium, de twee andere soorten die WESTHOFF

V. & DEN HELD A.J. (1968) opgeven als kentaxa voor het Cicution
virosae.

WATTEZ J.R. (1968) beschrijft ook veel drijftillen
met vooral Carex pseudocyperus in het lagunegebied van de

Basse-Picardie. Alhoewel die goed te vergelijken zijn met die
uit Nederland ontbreekt Cicuta virosa eveneens. Deze auteur
vond er in het veen ook aaneengesloten vegetaties met Carex
pseudocyperus als dominerende soort en verder vooral elementen
van de Phragmitetea en de Parvocaricetea. De vermelde opname

sluit we1 goed aan bij de,positie die Carex pseudocyperus in
onze tabellen inneemt. Zijn andere vegetaties met Carex pseu-
docyperus z:-Jr' eerder voedselrijke oevervegetaties.
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Hoogveen met Sphagna sect. Acutifolia

Zoals reeds vermeld (zie bij III.B) vertonen onze
hoogvenen een uitgesproken afwisseling tussen bulten en slen-
ken. De bulten zijn grotendeels opgebouwd uit Sphagna. Ofwel
bestaan die grotendeels uit Sphagna sect. Cymbifolia (vroeger
vooral Sphagnum imbricatum, nu vooral Sphagnum magellanicum
en Sphagnum papillosum), ofwel bestaan die vooral uit Sphagna

sect. Acutifolia. In dit laatste geval gaat het in de meer

continentale gebieden meestal om bulten met Sphagnum fuscum

maar in meer Atlantische gebieden om Sphagnum rubellum. Naast
bulten met Sphagna sect. Cymbifolia rekent DIERSSEN K. (1982)

deze gemeenschap met Sphagnum rubellum tot het Erico-Sphagnetum
magellanici tloore 68.

De soortensamenstelling en de structuur van deze bul-
ten is afhankelijk van het microreliëf en de schommelingen van

het waterpeil. KLINGER P.U. (1968) onderscheidde na zijn mÍcro-
stratigrafisch onderzoek naast drie andere groepen een groep
met Sphagnum rubellum. Deze zou op de hoogste plaatsen voor-
komen en hij noemde de volgende soorten kenmerkend: Sphagnum

rubellum, Sphagnum imbricatum, Aulacomnium palustre en Calluna
vulgaris. Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia en Eriopho-
rum vaginatum worden opgegeven als algemene hoogveensoorten die
echter weinig afhankelijk zijn van het microreliëf.
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IV. D. 1 Ligging

Deze raai start halverwege stalhille-Klemskerke.
Een eerste gedeelte verloopt pal in noordelijke richting tot
aan de weg Brugge-Oostende. Dit gedeelte is tussen profiel
9 en lO gedeeltelijk onderbroken. Het tweede gedeelte ver-
loopt in noord tot noordwestelijke richting en eindigt enkele

honderden meters ten oosten van de dorpskern van Klemskerke

IV.D. 2 Literatuurgegevens

het
cz)'

Volgens de bodemkaart (AMERYCKX J.B.'1954) loopt
profiel volleclig doorheen de oude kleiplaatgronden (cr

Deze zijn op sommige plaatsen weI uitgeveend (OU2)'

is onderbroken voor een strook die volgens de bodem-

met een kreekruggrond overeenkomt (A5).

en

De

boring
kaart

IV.D.3 BesPreking boringen

e)-prgIre]-1:9
Bij een eerste kennismaking keert het vertrouwde

beeld terug. Een dikte van het veen van ongeveer 2 m en een

basis die rond het hoogtepunt -2 m schommelt. De basis van

het veen bestaat in alle geval uit rietveen' eventueel ver-
mengd met zeggeveen en houtveen. Met uitzondering van pro-
fiel 5 komt er een vlugge evolutie naar een oligotroof type.
Profiel 5 vertoont wel een bijzonderheid; na een relatief
zuiver rietveen ontstaat er terug een milieu waarin de lagune-

klei kan sedimenteren. Op deze plaats kon het waterpeil op

dat ogenblik blijkbaar de veengroei volgen en het turf is er
over een dikte van 50 cm kleirijk. Deze ontwikkeling is wel

uitzonderlijk. De oorzaak hiervan kunnen we niet zomaar on-

dubbelzinnig verklaren. Is het een kritisch peil tussen sedi-
mentatie van laguneklei en veenvorming? Steeg hier de invloed

van het water door een veranderende loop? We weten wel zeker

dat het peil van de lagune vlak voor de veenvorming hier nau-

welijks hoger kwam dan -2 m en hier slechts een 20 cm van de

zware, plastísche klei kon afzetten.
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In profiel '7, waar het zand een halve meter lager
ligt, kon een kleilaag van ongeveer 40 cm gesedi-menteerd wor-
den. In beide profielen zijn ook de podzolen, gevormd voor
het waterpeil deze plaatsen bereikte, duidelijk te herkennen.
In deze profielen zien we dus dat de vervening de stijging
van het waterpeil niet kon volgen. Dit verschijnsel geeft ons
globaal genomen aanduidingen voor een relatieve datering om-

wille van de verminderde stijging van de zeespiegel (JELGERSMA

S.,1961; LOUWE-KOOIJMANS L.P. ,L976; VAN DER PLASSCHE O.,1982).

Het veen wordt afgedekt door een pakket klastische
sedimenten van 3 m dat voor een groot gedeelte uit afwisselen-
de gelaagdheden van fijn zand en lichte klei bestaat. Door
MOORI*IANN F.R. (195I) werd dit beschouwd als kenmerkend voor
Duínkerken l-afzettingen. Een duidelijke grens of een venige
horizonL aan de top ervan hebben we nooit teruggevonden (ook
niet op andere plaatsen). In deze zone zJ-1n de afzettingen
dikwijls rijk aan verspoeld veen. Het veen vormt er net zo-
als het zand en de klei dunne bandjes.

D)-prelrel-19:15-
In dit gedeelte i-s profiel 13 zeer belangrijk. Het

is een verveningsprofiel waarbij de top van de pleistocene
sedimenten reikt tot -160 cm. De aard van de vervening be-
spreken we later. Een eerste 'normale' evolutie van de verve-
ning bemerken we in profiel 14 waar op de podzol een berken-
veen ontstaat dat geleidelijk in een oligotroof veen overgaat.
De top van de podzol ligt er op -11O cm. Hogerop werd het veen
afgegraven. ïn beide andere gevallen heeft het veen zich ont-
wikkeld tot een rietveen dat, eventueel vermengd met een zeg-
ge- of berkenveen, vlug overgaat in een oligotroof veen. In
profiel 15 is het overgangsveen wel opvallend dik terwijl ook
de top tot op een hoogte van bijna *1 m reikt en de basis van
de laguneklei er iets hoger ligt dan -15O cm.

Er is één profiel waar het veen afwezig blijkt te
ziln, alhoewer we bovenaan het profi-el helemaal geen duiderijk
verschil kunnen vaststellen. uit de hogervermelde profielen
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valt in alle geval te onthouden dat een doorlopende verve-
ning kon ingezet worden als het preistoceen oppervrak een
hoogte van -15O cm bereikt-

gl-prefrcl_ lZ:?É

De meeste profielen van dit gedeelte van de raai zí1n
eveneens veenloos. In sommige gevallen (l-7,l-g,22) gaan ze
slechts op grotere diepte (na meer dan 3 m) over in middel_
matige zanden terwijr dit in andere gevarren (2o,2L,25) vlugger
gebeurt. ook hier is regelmatig verspoeld veen in de boringen
aan te treffen. De verschillen tussen ar dan niet zand op
grotere diepte worden waarschi-jnlijk bepaald door de afstand
tot de (getijde)geur die hier wel een gedeerte van het veen
geërodeerd heeft.

Erosievlakken op het veen ziln er niet bewezen. Bij
aanwezigheid en volledige ontwikkeling is het pakket vlak bo_
ven het veen duidelijk zwaarder dan bij afwezigheid. Het veen
kent in deze boringen zíln vertrouwde dikte, evorutie en hoog_
teligging- Nog even opmerken dat volgens het systeem van de
bodemkaart ar- deze profieren afkomstig zí1n van ca en cr-9ron-
den.

IV.D.4 Bespreking analyses turfprofielen

e) -5les'sbcr\e: Z gt g_ g _

Dit turfprofiel kent aan de basis de reeds bekende
ontwikkering van het phragmition, \^raarmee de verranding norma-
lerwijze start. Het onderste staal bestaat nog grotendeels uit
krei en bevat hoofdzakerijk delen van phragmites australis die
hierin doorgedrongen zi}n. Í{egens de overvroedige aanwezig-
heid van Typha werd het phragmi-tion (tijdelijk althans) beheerst
door deze soort. Deze dominantie of overvloedige aanwezigheid
betekent echter niet dat de ecologische factoren er wezenrijk

anders zouden gehreest zi1n. ïn dit ondiep water reveren carex
pseudocyperus en cladium mariscus ook hun bijdrage tot de ver-
landing. Getuigen van deze (tijdelijke) inundatie zijn potamo_
geton polygonifolius, oenanthe aquatica en Lophopus crystarli_
nus. Deze laatstvermelde soorten ontbreken net als de phragmi_
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tetea-elementen vanaf het ni-veau I7O zodat er dan geen over-
stromingen meer voorkomen.

De verlanding gebeurt hier wel anders en sneller dan

in de vroeger besproken profielen. Geen nat' mesotroof tot
olj-gotroof milieu met trilvenen en/of slenken maar een kort
stadium met veel hout en nootjes van Betula. Hier kent Toment-

hypnum nitens, de overgangssoort bij uitstek (zie bij IV.E)
een optimum. Onmiddellijk erna volgt het oligotroof gedeelte
van het turf. De invloed van <le 'Mineralbodenwasserzeiger'
reikt nog tot het niveau tOO zodat het ombrotroof turf hier
een d-'i-kte bereikt van I m.

Wegens de overheersende rol van Sphagnum sect- Acu-

tifolia, Eriophorum vaginatum en Aulacomnium palustre moeten

we dit oligotroof veen als relatief droog beschouwen. VerCer

Iijken PohIia nutans en Polytrichum strictum aan deze zone

gebonden. In het profiel worden Aulacomnium palustre en Sphag-

num Sect. Acutifolia afgelost door Sphagnum j-mbricatum. Deze

soort groeit uitej-ndelijk zo snel door dat Eriophorurn vagi-
natum niet meer kan volgen en er een laag met bijna uitsluitend
Sphagnum imbricatum ontstaat. In zt)n zuivere vorm heeft die
laag een dikte van 50 cm.

b) Klemskerke-Zuid 13

Dit prof-iel neemt wel een heel aparte plaats in- A1-

hoewel het turf op een podzolbodem rust kunnen we onmogel.rjk

van een verveningsprofiel, zoals we dit later nog zullen behan-

delen, gewagen. Onderaan dit profiel bevindt zich nog veel
zand, de humifrcati,: is er hoog en Cenococcum is er massaal

aanwezig. Hogerop bestaat het turf grotendeels uit houtresten.
Genoeg aanwijzingen dus voor een verveningsprof:el-

Zo'n verveningsprofiel evolueert normalerwijze via
een berkenveen naar een oligotroof veen. Tussen het niveau 18O

en het niveau L2O zijn er echter nauwelijks nootjes van Betula
en mossen te bespeuren. Naast het hout is er de doorlopende

aanwezighe-i-d van soorten van de Phragmitetea. En in dit geval
qaat het niet om vezel-s maar uitsluitend om zadenresten. De
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belangrijke aanwezigheid van Urt-rca dioica valt ook niet te
vergeten. AI deze factoren wijzen in de richting van verspoeld
materiaal dat in een oeverzone achtergelaten werd (zie bj-j IV.G)
Deze zouden dan hoofdzakelijk uit houtbrokjes en andere drij-
vende deeltjes zoals zaden bestaan. Een soort die zich op de-
ze plaatsen thuisvoelt is Urt-ica diorca. Eenmaal het waterpeil
de top van de pleistocene afzettingen bereikt lag deze plaats
waarschijnlijk in een oeverzone en steeg het water niet neer
zo sne1. Analoge verschijnselen aan meeroevers werden reeds
waargenonien door GROSSE-BRAUCKMANN G. (1979). De dikte van cjit
aanspoelsel bedraagt wel meer dan een halve meter. Indien er
ter plekke open water was zouden wel sporen van een verlandings-
vorm moeten te bespeuren zajn wat niet het geval is. De opho-
ging met aangespoeld materiaal hield blijkbaar dezelfde snel-
hei.<]. aan al-s de stijging van het waterpeit.

Vanaf het ni-veau 11O komt het meer vertrouwde beeld
van een voedselarme veengroei terug. Typisch verschijnsel (zíe
bij IV.E): in deze faze hebben Tomenthypnum nitens en Callier-
gon giganteum een optimum. De belangrijkste vertegenwoordigers
zí3n hier Pohlia nutans, Aulacomnium palustre en Sphagnum sect.
Acutifolia. De normale evolutie naar een hoogveen blijft ech-
ter achterwege. De houtresten nemen weer sterk toe. Het oIi-
gotrofe gedeelte wordt regelmatig overspoeld want in de grond-
massa domineren de houtresten. De aanwezigheid van molluscen
en plantenzaden wijst ook in die richting. Het normale beelC
van de veengroei is dus we1 duidelijk verbroken. AIs belang-
rijkste oorzaak hiervoor nemen we de nabijheid van water, dat
voor een verdere verbinding zorgtr êÍr een kritische hoogtelig-
ging aan.

g L -SlepsEerEe: Zgi g- ?l
Dit profiel is weer een zuiver verlandingsprofiel.

Het onderste staal werd nog grotendeels in de klei genomen.
Alhoewel dít nog vooral uit weefselresten van Phragmites aus-
tralis en Cyperaceae bestaat lijkt het veen toch sterk verweerd.
De aanwezigheid van Juncus effusus en Typha sp. onderaan het
turfprofiel heeft daar misschien ook iets mee te maken ( zie
bij IV.D). EnkeIe typische begeleiders van het phragmition
zí3n ook aanwezíg.
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Dit Phragmition evolueert vlug naar een voedselar-
mer vegetatie. In een eerste stadium speelt Carex elata een

hoofdrol. In deze faze komen ook nog wat soorten van open

water voor. Het Caricetum elatae kon zich echter onvoldoende

ontwikkelen. Dan ontstaat een trilveenvegetatie (zie bij IV.K):
hoofdzakeli-jk soorten van mesotrofe milieu's zoals Calliergon
giganteum en Menyanthes trifoliata maar ook nog duidelijk
sporen van open water zoals Lophopus crystallinus en elementen
van het Phragmition zoals Ranunculus lingua. Ook hier een

plotse verschijning van Juncus effusus en Typha sp. wijst dit
op een uitdroging of spoelden deze zaden op een bepaald tijd-
stip massaal aan?

Na het niveau 90 verdwijnen de indicatoren van de

overstromingen. Het trilveen evolueert verder naar een eerder
droog oligotroof veen, beheerst door Sphagnum sect. Acutifolía
en in mindere mate door Aulacomnium palustre en Eriophorum
vaginatum. Ook Sphagnum imbricatum is constant aanwezig, maar

dan niet alleen in het oligotroof gedeelte. Alhoewel Dicranum
sp. in deze vegetatie thuishoort is dit toch het enige profiel
waar deze soort enigszins teruggevonden wordt.

Het ombrotroof gedeelte bereikt een dikte van 40 cm

en het wordt gekenmerkt door een droog type met als belang-
rijkste soorten Sphagnum sect. Acutifolia en Eriophorum vagi-
natum. Alhoewel er geen erosie opgetreden is en Sphagnum im-
bricatum constant aanwezig is vormt de horizont met Sphagnum

imbricatum zich niet. V'lerd deze plaats te vroeg overspoeld?
Waarschijnlijk niet want de top reikt even hoog als op andere
plaatsen. De ecologie van het veen lijkt ook niet wezenlijk
anders. Het veen is wel maar 15O cm dik en het ombrotroof
gedeelte slechts 40 cm. I"lisschien vormt Cat de hoofdoorzaak.
In de andere profielen kon het Sphagnum imbricatum-veen zich
ook pas ontwikkelen nadat het ombrotroof gedeelte reeds een

zekere dikte bereikt had.
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rv.D.5 l.{emorandum nolo: vegetaties met Eriophorum vaginatum

Zowel in ons werk als in andere pareo-ecologische
studies is deze prant een zeer berangrijke soort. rn de re-
cente overzichtswerken van WESTHOFF v & DEN HELD A.J. (1969)
en DIERSSEN K. (1982) is deze soort een kentaxon van de bu1_
tengemeenschappen. Korreleert VAN GEEL B.(f979) deze soorr
ook met de drogere fazes in eenzelfde profiel dan rijkt die
bij KLINGER P.U. (1968) eerder nier duidelijk gekorreteerd
met de droogste gedeelten van het ombrotrofe veen. Mogelijks
kan dit verklaard worden door het feit dat de subfossiele
resten van Eriophorum vaginatum niet op hetzelfde niveau
afgezet zíjn als de sphagna uit dezerfde periode. Het is wel
ontegensprekelijk dat een vertraagde veenmosgroei de sterke
uitbreiding van Eriophorum vaginatum begunstigt (zíe bij rrr.B).
Dit werd trouwens in de Bergische hoogvenen reeds opgemerkt
door VANDEN BERGHEN C. (195f).

De sterke uitbreiding van Eriophorum vaginatum is
zeer algemeen en in het Duits spreekt men dan dikwijls van
een 'wollgrasverdrángungstorf'. ook wij konden bij onze boor-
campagne vaststerlen dat het veen sterker verweerd is bij een
belangrijke aanwezigheid van Eriophorum vagi_natum. Gezien
de manier waarop deze soort z:-ch vegetatief massaal kan uit-
breiden is het logisch dat die overvroedig optreedt op de
grens tussen het 'schwarztorf' en het 'weiBtorf' of andere
'Rekurrenzfláchen'. Deze plant is ook berangrijker in het
'Schwarztorf' dan in het 'weiBtorf'. In de literatuur beschrijft
men Eriophorum vaginatum als de belangrijkste soort in het be-
ginstadium van het hoogveen. Dit verschijnsel komt ook regel-
matig in onze profielen tot uiting.

Iv-D.6 Memorandum n"1I: interpretatie van het humificatiegetal
l{e wezen reeds op de probremen die er rijzen bij de

interpretatie van het humificatiegetal. wanneer we echter ide-
ale stalen en een echt ombrotroof turf hebben moeten we bij de
interpretatie nog met een aantar factoren rekening houden:

recent of zeer zwak gehumificeerd materiaal van Sphagnum geeft
lagere humificatiegetarren dan v.b. porytrichum strictum dat op

zí3n beurt lagere waarden heeft dan die van vaatplanten. Dit
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komt vooral doordat Sphagnum minder donkerkleurende stoffen
afgeeft

indien er in de Sphagnum-bulten Ericaceae aanwezig z:-Jn za|
de hum-ificatie nog eens versneld worden door de aanwezigheid

van l,Iykorrhiza-zwammen. Een hoogveen met ongeveer dezelfde
vochtigheidstoestand zal- dus door aanwezigheid van Ericaceae
een veel hoger humificatiegetal geven zodat we het a1s veel
droger zullen beschouwen dan een ongeveer gelijkaardig hoog-

veen zonder l{ykorrhiza-zwammen -

in vroegere studies (OVERBECK F. ,i-975) bleek dat de hoogste

humificatiegetallen steeds samenvielen met een algemeen voor-
komen van Eriophorum en Ericaceae. Is dit dan te wijten aan

het duidelijk droge karakter van die vegetatie of aan het feit
dat deze planten meer donkerkleurende stoffen afgeven?

IV.D.7 Memorandum no12: vegetaties met Aulacomnium palustre
en Ponlra nuEans

Aulacomnium palustre is, de sphagna buiten beschou-

wing gelaten, het meest algemene mos in onze profielen. Deze

Soort wordt ook bij andere auteurs subfossiel veel terugge-
vonden en als hoogveensoort beschouwd. Dit komt trouwens dui-
delijk tot uiting in de studies van WESTHOFF V. & DEN HELD A.J.
(1969) en DïERSSEN K. (1982). Beide werken citeren deze soort
als kentaxon van de Oxycocco-Sphagnetea-

volgens KLINGER P.U. (I968) hoort Aulacomnium palus-
tre duidelijk thuis in de groep van Sphagnum rubellum die op

de hogere gedeelten van de bulten voorkomt. Ook in recente
vegetaties merkte TUXEN ( 1937 ) op dat Aulacomnium palustre
eerder de drogere gedeelten van de bulten prefereert. DIERSSEN

K. (1982) beweert echter dat Aulacomnium palustre op de Britse
eilanden en in Noorwegen niet gebonden is aan de drogere ge-

deelten maar eerder aan licht gestoorde plaatsen op het hoog-

veen. Deze stelt verder dat Aulacomnium palustre voor de men-

selijke beinvtoeding in N.W.-Duitsland niet zo algemeen was.

Onze studie kan in deze discussie wel een belangrijke bijdrage
leveren -
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Aulacomnium palustre komt ook veelvuldig voor in meso-

tot oligotrofe veenvegetaties. Binnen dit meso- tot oligotrofe
veen heeft deze soort een duidelijke voorkeur voor basenarme

milieu's. Dit wordt duidelijk geillustreerd door WESTHOFF V.&

DEN HELD A.J. (f969) die Aulacomnium palustre beschouwen als
een differentiërend taxon van het Caricion curto-nigrae t.o.v.
de Tofieldetalia. Ook binnen bepaalde stadia van de vervening
speelt Aulacomnium palustre een belangrijke rol, zoals in ber-
kenbroekbossen.

Pohlia nutans is net zoals de vorige soort een kenta-
xon van de Oxycocco-Sphagnetea. Dit mosje hebben we echter
veel minder teruggevonden. Dit betekent niet noodzakelijker-
wijze dat Pohlia nutans in de veenvegetaties veel zeldzamer zolJ

geweest zl3n. Pohlia nutans verweert veel vlugger en volgens
OVERBECK F. (1975) wordt deze soort alleen in het minder ver-
weerde 'WeiBtorf' aangetroffen. Het ís we1 zo dat Pohlia nu-

tans momenteel niet zo algemeen aanwezig is op de hoogvenen als
Aulacomnium palustre.

IV.D.8 Memorandum n"l3: Typhetum Iatifoliae 9l TYphetum
angustifoliae

In veel profielen hebben we relatief veel zaadjes van

Typha aangetroffen. Meestal gaat het om Typha latifolia maar

de aanwezigheid van Typha angustifolia is niet uitgesloten.
Typha produceert zeer veel zaden maar de vegetatieve resten
laten zich i-n het enigszins verweerde turf nog zelden determi-
neren (GROSSE-BRAUCKI\4ANN G.,L972). Daarom kunnen we een a19e-

mene aanwezigheid van Typha veronderstellen wanneer we een vol-
doende aantal zaden van deze soort in het subfossiel- materiaal
tegenkomen. De vestiging of uitbreiding van deze soorten ge-

beurt hoofdzakelijk door kieming van de zaden terwijl Phragmi-

tes australis zLch vooral vegetatief uitbreidt. De ecologi-e

van beide syntaxa beschreven we reeds uitvoerig (zie bij III.F).
De beschrijvingen van VíATTEZ J.R. (1968) komen goed overeen met

de beschrijvingen zoals die door WESTHOFF V. & DEN HELD A.J.
(1969) gegeven worden.
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IV.D.9 I,temorandum no14: sOCiatie van Juncus effusus

Een veralqemeend optreden van Juncus effusus in veen-

of oevervegetaties duidt op een zekere storing, meestal op een

plotse eutrofiëring. Juncus effusus heeft een brede ecolo-
gische amplitudo maar het is ook een zwakke soort. De zaden

zullen vooral kiemen op naakte grond (v.b. opgedroogd en ver-
brand veen) of op blootgevallen substraat langs een oever'
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IV.E.1 Ligging

Deze raai bori-ngen ligt
kerke-Zuid. Deze laatste boring
van de dorpskern van Klemskerke.
nog 2 km van de huidige kustlijn

IV.E.2 Literatuurgegevens

Volgens de informatie van de

J.B. ,L954) vallen alle boringen binnen
gronden (CI,C2). Profiel 5 is gelegen
profiel O op een uitgebrikte grond.

in het verlengde van Klems-
ligt I km ten noordoosten
Dit noordelijke uiteinde is

verwij derd.

bodemkaart (AMERYCKX

een zone met kleiplaat-
op uitgeveende grond en
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IV.E.3 Bespreking boringen

Bij het bekijken van de profielen valt het op dat
het veen op veel plaatsen weinig of niet aanwezig is. Toch

worden al deze profielen op de bodemkaart door twee gelijkaar-
dige bodemtypes rJoorgesteld. Binnen boorbereik (= 13O cm voor
de pedologische boorl zíjn de sedimenten inderdaad gelijkaar-
dig. Naargelang de belangrijkheid van de veenlaag kunnen we

binnen deze profielen drie groepen onderscheiden:
- profielen waar het veen ontbreekt. Bij de profielen 8 en 9

is er een vlugge overgang naar zandige sedimenten, afgezet in
een zandwad of in geulen. Hj-erin was het onmogelijk dieper te
boren. Bij de profielen 3,4 en lO gaat de klei-afzetting over
in een afwisseling tussen fijn zand en lichte klei; sommige

laminae bevatten vooral verspoeld veen. Naar beneden toe wordt
cle textuur grover.
- profielen met een onvolledige aanwezigheid van het veen. In
sommige gevallen is het veen duidelijk geërodeerd (profiel 6,
12) terwijl erosie op andere plaatsen mogelijk is maar niet zo

overtuigend overkomt in onze boorgegevens (profiel I,11).
- profielen met een onvolledige aanwezigheid van het veen
(profiel 2,7). De turfprofielen kennen hier, voorzover ze vol-
ledig zijn, een ontwikkeling zoals we die reeds van op andere
plaatsen met een verlandingsveen op de laguneklei kennen.
Globaal gJenomen bevindt het turf zich tussen O en -2 m.
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Bemerkenswaardig in profiel 6 is een plotse over-
gang van zandige sedimenten, waarin waarschijnlijk humusvorm-i.ng

plaatsgr€ep, naar fijne klei. Ook in profiel 7 stelden we op

ongeveer dezelfde hoogte een zekere humusvorming vast. Deze

feiten wijzen op een stilgevallen dynamj,ek waardoor humusvor-
ming mogelijk werd. Dit verschijnsel hebben we slechts zelden
waargenomen en het zou voorbarig zl)n hi-er belangrijke conclu-
sies uit te trekken (v.b. regressie). Op verschillende plaat-
sen ontdekten we sporen van verspoeld veen, hetzij onder de

vorm van dunne laminae, hetzij onder de vorm van veenblokken
(profiel 1,6 ) .

IV.E.4 Bespreking analyses turfprofielen
Klemskerke-Oost I

Het onderste staal is nog grotendeels uit de lagune-
klei afkomstig; de plantenresten zijn er nog zeer beperkt. In
het volgende staal is het Phragmition reeds goed ontwikkeld.
Waarschijnlijk ontwikkelt zi-ch een facies met veel Typha an-
gustifolia (zíe bij IV.D) met daarbij een belangrijke aanwezig-
heid van Carex pseudocyperus en Ranunculus lingua.

Alhoewel de vegetatie in die faze vooral in het ondiep
water tot stand kwam, doen de soorten van het mesotroof milieu
vlug hun intrede. Vanaf het niveau 90 wordt lt{enyanthes trifolia-
ta belangrj-fk en vanaf het niveau 80 Calliergon giganteum. Deze

trilveenvegetatie wordt verder ook gekenmerkt door Lychnis flos-
cuculi en mindere mate door Carex rostrata. De verstrengeling
met elementen van de Phragmitetea zoals Carex elata, Ranunculus
lingua en Typha is ook hier zeer duidefijk. Wegens de aanwezig-
heid van weefselresten is dit niet alleen te wijten aan de over-
spoeling maar deze konden waarschijnlijk blijven doorgroeien
terwij I het trilveen zich ophoogde.

ïn dit natte milieu kon Sphagnum sect. Cuspidata na-
derhand domineren. In die drassige overgangszone naar het om-

brotroof veen hebben Scheuchzeria palustris en Rhynchospora hun

ideaal biotoop (zie bij IV.E) terwijl Sphagnum imbricatum er
niet ontbreekt. Het ombrotroof gedeelte bereikt een dikte van

30 cm. Het hoogveen, ontwikkeld als een slenk, evolueert tot
de horizont met Sphagnum imbricatum. Naar a1le waarschijnlijk-
heid werd de veengroej- er te vlug afgesloten.
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5le$pb erke-Oost 11

Dit profiel toont ons een eerder ongewone verlan-
dingsserie, in het begin althans. Normalerwijze start die
met een Phragmition en pas later doen de mossen en de oli-
gotrofe soorten hun intrede. Hier komt een omgekeerde situ-
atie voor. Het onderste staal wordt gedomineerd door Callier-
gon giganteum met als belangrijke begelej-dende soorten Menyan-
thes trifol-iata, Scorpidium scorpioides, Aulacomnium palustre
en Sphagna. Een analoog vegetatietype werd reeds beschreven
door SEGAL S. (1966): het komt voor bij de aanvang van de

voedselarme verlanding in een kwelzone. Biotop€D, beschreven
bij DIERSSEN K. (L982) sluiten goed aan bij die vindplaats.
Deze vegetaties zí1n dan we1 ontstaan onder antropogene in-
vloed (afgraven, uitvenen) zodat ze in het natuurlijk landschap
zelden voorkomen. Toch treffen we reeds enkele elementen van

de Phragmitetea aan. Naderhand konden deze soorten zich ook

vestigen. Het milieu blijft echter grotendeels mesotroof en

vochtig tot nat. In de natste stadia komt naast veel Calller-
gon giganteum ook nog Scorpidlum scorpioj-des voor en iets ho-
.gerop (waarschijnlijk iets droger) is Drepanocladus revolvens
de belangrijkste soort (zie bij IV.E). De afwezigheid van

Cladium mariscus is hier wel opvallend.

Vanaf het. niveau 40 wordt het veen duidelijk droger
en oligotrofer. Nu overheersen Aufacomnium palustre en Sphag-

num sect. Acutifolia: Cenococcum geophilum verschijnt en de

humificatie neemt toe. Heel kenmerkend is de verschijning van
Tomenthypnum nitens (zie bij fV.E); vlak voor een vegetatie
optreedt die we ombrotroof kunnen noemen wordt die soort zeer
belangrijk en dan verdwijnt ze terug. Dit staal bevat tevens
veel houtresten, vooral Ericaceae. Het ombrotroof veen lijkt
zich hier aIs een 'Vorlaufstorf' te mani-festeren met een domi-
nantie van Eriophorum vaginatum (zie bij IV.D). De verdere
ontwikkeling van het hoogveen werd vroegtijdig afgebroken.
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IV. E. 5 Memorandum n"15: de slenkenvegetaties

We zagen reeds dat vooral Sphagnum rubellum en

Sphagnum imbricatum de bulten van het hoogveen karakteriseren.
De kenmerkende soorten voor de sl-enken ziln Rhynchospora alba,
Sphagnum cuspidatum en Sphagnum tenell-um (beide van de sectie
Cuspidata). In ons turf zal- naast Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca (die een meer uitgesproken Atlantische en

zeldzamere soort is) ook wel aanwezig zijn. Een onderscheid
is echter niet altijd te maken. Voor meer hierover' zie bij
III.F. Andere auteurs vermelden ook regelmatig de vondst van

Rhynchospora alba. In Nederland en N.W.-Duitsland z:-1n subfos-
siele vondsten van Rhynchospora fusca echter een zeldzaamheid.
Rhynchospora al-ba is zowel in het 'schwarztorf' als in het
'WeiBtorf' algemeen. KLïNGER P.U. (1968) onderschei-dde na zr)n
detailstratigrafisch onderzoek in het bulten-slenken complex
als natste groep de Sphagnum cuspidatum-groep met vooral
Sphagnum cuspidatum en Eriophorum angustifolium en als iets
drogere groep de Sphagnum tenellum-groep met Sphagnum tene1lum,
Erica tetralix en Rhynchospora alba.

Na een studie van de nog resterende hoog-
venen in N.W.-Duitsland kwam MULLER K. (1965) tot de volgende
zonering in Ce slenkzones:
- Sphagnum cuspidatum-gemeenschap op de natste plaatsen. ZeI-
den andere Sphagnar w€I veel Eriophorum angustifolium en op de

hogere plaatsen veel Rhynchospora alba.
Sphagnum pulchrum-gemeenschap met bijna steeds Eriophorum

a,ngustifolj-um erbij. Komt vooral dichter bij de kust voor.
Sphagnum tenellum-gemeenschap die ondanks zeer natte stand-

plaatsen slechts zeer Iangzaam groeit en daardoor veel Erica-
ceae en Hepaticae teIt. Ook Rhynchospora alba en Eriophorum
angustifolium zijn er algemeen.

Sphagnum papillosum-gemeenschap en Sphagnum balticum-gemeen-
schap die eerder aan de rand van de slenk optre<len.

Zowel WESTHOFF V. & DEN HELD A.J. (1969) a1s DIERSSEN

K. (I982) onderscheiden binnen het Rhynchosporion albae een

associatie met een dominantie van Rhynchospora alba die voor-
komt in de slenken van de hoogvenen. In tegenstelling tot het
Caricetum limosae en andere associaties binnen het verbond kan
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de associatie met Rhynchospora periodisch droogvallen. Ze

zr)n niet constant met water gevuld. Rhynchospora alba zaL

zích' dus pas kunnen installeren als de veengrond een zekere
stevigheid heeft. Een zekere daling van het waterpeil is niet
fataal voor deze soort zodat ze in de 'Stillstandcomplexe'
(wanneer de veengroei tijdelijk stopt) sterk zaI kunnen uit-
breiden.

DïERSSEN K. (l-g82) noemt als ken- en differentiëren-
de taxa van dit Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae Sphagnum

tenellum, Sphagnum pulchrum, Rhynchospora alba en fusca. Be-
langrijk voor ons is ook we1 dat WESTHOFF V.& DEN HELD A.J.
(1969) Drosera intermedia a1s differenti-ërend taxon van de

associatie van Sphagno-Rhynchosporetum albae binnen het Rhyn-

chosporion albae vermelden.

Wat de ecologische amplitudo van de mossen betreft
treffen we bij DIERSSEN K. (J-982) het volgende schema aan:
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IV.E.6 Memorandum no16: de 'Braunmoostorfe'

De zgn. Braunmoostorfe bestaan hoofdzakelijk uit een

aantal mossen die grotendeels tot de familie van de Amblyste-
giaceae behoren, toch degenen die wij teruggevonden hebben.
Deze begroeiingen z:-Jn in onze streken van de gematigde zone

sterk teruggedrongen maar wel algemener in Skandinavië. Daar

bevatten ze ook typisch arctisch-alpiene soorten zoals ltieesia
triquetra, Paludella squarrosa en Calliergon trifarium. De

soorten die wij terugvonden gaan bij ons sterk achteruit. Dit
'Braunmoostorf ' wordt in N.W.-Duitsland dikwijls onmiddellijk
op kleiig grondmorenemateriaal aan de basis van de veensequen-
tie teruggevonden. In dit mosveen komen naast deze mossen

ook wel Cyperaceae en Sphagna voor. In zí3n zuivere vorm

komt het bijna niet voor.

In de huidige vegetaties langsheen de zuidelijke
Noordzeekust zL)n deze mossen, die meestal tapijten vormen

zeer zeldzaam geworden. WESTHOFF V. & DEN HELD A.J. (1969)

citeren de hieronder besproken soorten wel aIlemaal aIs ken-
taxa van het Caricion davallianae en de Tofiel-detalia. Deze

vegetaties zi-1n in Nederland echter zwak ontwikkeld. Ze kun-
nen ofwel als pioniersstadia in kwelzones en natte duinen met

wisselende grondwaterstand ofwel als overgangsstadia in voed-
selarme venen gezien worden (zie ook SEGAL S.,1966; WATTEZ J.R.
(1968). Scorpidium scorpioides verkiest eerder slenkvormige
gedeelten terwijl de andere soorten over\^regen<1 in vlakke'
tapijtvormige vegetaties voorkomen.

gglllgfgg!_glggglggn bleek in onze stalen zowat de meest alge-
mene soort te zL)n. Ook bij GROSSE-BRAUCKIvÍANN G. (1973) is die
zeer belangrijk en komt meestal samen met Tomenthypnum nitens
en Menyanthes trifoliata voor. In deze bijdragen zien we dui-
delijk dat Calliergon giganteum een voedselarmer vegretatietype
verkiest dan Tomenthypnum nltens. De huidige verbreiding is
hoofdzakelijk arctisch tot boreaal. Voor een beter inzicht j-n

de groeiplaatsen kunnen we ons dan ook best steunen op DIERSSEN

K.(1982) die de veenvegetaties van N.W.-Europa behandelt.
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Hij vermeldt deze soort bij de kentaxa van het Caricj-on lasÍo-
carpae Lebrun et aI.49. Dit verbond is hoofdzakelijk verbonden
aan mesotrofe plaatsen van zwak tot extreem zure venen. In som-

mige gevallen staan ze ook onmiddellijk op een minerale bodem

aan de rand van mesotroof water. Vermeldenswaard is wel dat
Call-i-ergon giganteum vanaf de natste stadia kan voorkomen. Ook

binnen het Caricion davallianae Klika 34 neemt deze soort een

belangrijke rol in binnen het Juncetum subnodulosi Koch 26.

Tggrgl!byp!g$_gl!g!: is bij andere auteurs zoals STOCKMANS F. &

VANHOORNE R. (1954) en GROSSE-BRAUCKMANN G. de meest algemene

soort binnen de hier besproken mesotrafente groep. Deze soort
zaI dus vroeger bij ons veel algemener geweest zí1n. DIERSSEN

K. (L982) citeert deze soort als kentaxon van de Menyantho

trifoliatae-Sphagnetum teretis Warén 26 (een associatie van de

Caricetalia nigrae ) . Deze associatie is wel tot de montane

en alpiene zone van de boreal-e gordel beperkt. Tomenthypnum

nitens za| dus waarschijnlijk in een vegetatie-eenheid voor-
komen di-e nu bij ons zo goed als verdwenen is. Interessant
voor de ecologie van Tomenthypnum nitens is de overgangspositie
die de associatie steeds inneemt tussen:

de rand en het centrum van het veen

- vegetati-es van kwelzones en die van venen

- voedselarmere en voedselrijkere venen.

Ook in onze profielen lijkt Tomenthypnum nltens dikwijls de

overgangssoort bij uitstek.

Pfgpg!9g1g9g:_fgyglyglE is ook een soort met een meer boreale
verspreiding. Mogelijks was deze soort veel regelmatiger aan-

wezig in het bestudeerde turf maar het was ons slechts in wei-
nig gevalIen mogelijk de blaadjes van het genus Drepanocladus
tot op de soort te determineren. Bij DIERSSEN K. (1982) is
Drepanocladus revolvens een algemeen voorkomende soort en een

kentaxon van Scheuchzerio-Caricetea nigrae Tlixen 37.
B-innen bepaalde, voedselarme associaties van die klasse is
die aspectbepalend in de vochtige, voedsefrijkere zones in een

vegetatie die iets droger is dan die waari-n Scorpidium scorpi-
oides een belangrijke rol speelt.
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Het voorkomen van ScgrPlg]gg-ggggP1g1ggg is sterk gelijkend op

dat van de vorige soort maar Scorpidium scorpioides verkiest
eerder de natste gedeelten van de respectievelijke associaties.
Víordt subfossiel ook relatief veel teruggevonden. Doordat

Scorpidium scorpioides iets nattere milieu's verkiest komt die
soort niet zozeer voor in horizontale, tapijtvormige vegetaties
maar wel in kleine slenken. SEGAL S. (1966) spreekt van een

voedselarme verlanding waarin zowel Calliergon giganteum als
Scorpidium scorpioides een belangríjke rol spelen. Daarnaast

vermeldt WATTEZ J.R. (1968) dat deze plant een homogene bedek-

king vormt op lichtjes afgegraven oPpervlakken in poeltjes die
's zomers kUnnen droogvallen. Andere kenmerkende soorten Van

die vegetatie zijn Utricularia minor en Utricularia intermedÍa.
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IV. F. 1 Ligging

)eze raai boringen verloopt ten $resten van de ver-
binding tussen Jabbeke-station en Stalhille. Ze werd begonnen
vanaf het eerste voorkomen van veen in de ondergrond, iets
minder dan 1 km van de huidige poldergrens. Deze serie be-
gint ten zuidwesten van Stalhille. De lijn verloopt in de rich-
ting noord tot noordwest. Ze wordt onderbroken door het kanaal
Brugge-Oostende .

IV.F.2 Literatuurgegevens

Volgens de informatie van de bodemkaart (AMERYCKX

J.B. ,J-954) liggen deze boringen in een gebied $raar het veen
sterk versneden is door insnijdingen van geulen. De bodemkaart
vertoont dan ook een sterke afwisseling tussen kreekruggron-
den en poelgronden. Deze poelgronden vertonen voor het meren-
deel een uitgeveend profiel. De raai werd zo gelegd dat we

zoveel mogelijk gegevens over het veen zouden bekomen. Daar-
bi j <loorboorden we twee nieuwe gronclsoortenl: Pb2 en Br.

THOEN H. (1978) suggereerde dat het fijn vertakte net
van kreken zou kunnen ontstaan zijn a1s gevolg van Romeinse

veenontginningen en dit naar analogie met gelijkaardige vor-
men, waargenomen door OVAA I. (1971) op Zuid-Beveland. Een

grondiger onderzoek zullen we elders leveren (zie bij IV.Y)

IV.F.3 Bespreking boringen

a) o-7
In deze profielen is het Pleistoceen hoog gelegen.

uitzondering van profiel 4 is er steeds een podzolvorming

wordt
latie
'l' ,82,
60 en

te nemen. De top ven het Pleistoceen daalt van +125 cm

+5O cm. Met deze daling van het pleistoceen oppervlak
de ontwikkeling van het veen iets beter. Bij extrapo-
van de gegevens kunnen we veronderstellen dat de veen-

Pbt:
lOO cm

poelgrond van de Oudland polders; zware klei, tussen
IOO cm rustend op veen
overdekt-pleistocene grond; zware.klei, tussen 60 en
rustend op veen, maar Pleistoceen op minder dan 13O cm

Met

1^raar

naar
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groei achterwege bleef $ranneer het pleistoceen oppervlak tot
t5O cm à 2OO cm reikt. Na een studie van de zandwinningsput
in St.-Piet.ers-Brugge jeven PÀEPE R., VANHOORNE R. & DERAYMAE-

KER D. (1972) oók de hoogtelijn van 1,5 m op als de grens
van de veenontwikkeling. Het veen is er steeds bedekt met
een zware klei.

b) 8- 18

Ten noorden van het kanaal Brugge-Oostende rust het
veen nog altijd op een pleistocene ondergrond waarin podzol-
vorming plaatsgreep. Het pleistoceen oppervlak daalt verder
van +5O cm naar -5O cm alhoewel dit niet continu verloopt.
Zo blijkt profiel 9 in een zwakke depressie te liggen en bevindt
profiel 13 zich terug op dezelfde hoogte als profiel 7. De

dikte van het veen neemt tevens toe met de daling van het
Pleistoceen. Een veenprofiel is veenloos. We merken ook dat
het duidelijk hoger gelegen is. In alle overige gevallen
wordt het veen bedekt door z\^rare klei.

Het veenprofiel vangt aan met een podzol, gevolgd
door een vervening met in een eerste stadium een berkenveen
(Betulion pubescentis) dat vlug evolueert tot een oligotroof
(veen)mosveen. Hierop vormt profi-eI 9 een uitzondering; het
berkenveen is slechts zwak ontwikkeld en het wordt door een
veel nattere vegetatie vervangen. Waarschijnlijk houdt dit
verband met de lage ligging.

IV.F.4 Bespreking analyses turfprofielen

a) Jabbeke-StalhilIe I

Dit profiel bestaat hoofdzakelijk uit houtresten.
Het is sterk gehumificeerd. Waarschijnlijk is er nauwelijks
sprake van veenvorming en kwam een Betulion vlug onder water
te staan. Getuigen hiervan zí3n de vruchten en zaden van Alis-
ma plantago-aquatica, Potamogeton polygonifolius en Schoeno-
plectus lacustris. Vooraleer het veen zich goed kon ontwÍk-
kelen kwam het gebi-ed onder mariene invloed te staan. Het ge-
bied werd bedekt met een mariene klei.
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b) Jabbeke-Stalhille 9

Zoa1s te verwachten bevat het onderste staal veel hout,
Hypnum cupressiforme en Cenococcum geophilum. Ook de humifi-
catie is er groot zodat er voldoende aanduidingen voor een

vervening zí1n. Hierbij voegen zich nog enkele ruigtkruiden
zoals Eupatorium cannabinum en Lycopus europaeus. Het water-
peil steeg echter te snel voor een ontwikkeling zoals we die
elders kennen. Aanwijzingen hiervoor zien we in de aanwezíg-
heid van (aangespoelde?) zaden van Nymphaea alba en Sparganium.

In dit ondergelopen berkenbos blijkt zich een Magnocaricion
met vooral Carex paniculata te ontwikkelen; deze faze houdt
echter niet lang stand en het milieu komt onder invloed van

oligotroof water dat op deze plaats hoog staat. Daarvoor ba-
seren we ons v.b. op het achterwege blijven van Sphagnum sect.
Acutifolia.

Tuusen het niveau IIO en 60 kunnen we van een oligo-
trofe slenk spreken met verschillende soorten die eerder open

water verkiezen (zie bij IV.F). Zo is er naast de meer voor-
komende aanwezigheid van Menyanthes trifoliata en Calliergon
giganteum hier een zeer grote rol weggelegd voor Scheuchzeria
palustris met als begeleidende soorten Scorpidium scorpioides
en Sphagnum obesum. Deze oligotrofe slenk heeft:blijkbaar wel
een ander karakter dan de sienken van het hoogveen zelf. Om-

wille van de tigging in het randgebied en een mogelijke positie
van bronnen op een weliswaar zwakke helling helling vertoont

zêr vanuit botanisch oogpunt andere kenmerken.

Eigenaardig lijkt het toenemen van de vruchtjes
van Betula a1ba. AIs boomsoort verliest deze plant wel aan

belang maar uit de omgeving kan ze nog steeds inwaaien (zie bij
ïV.F). Wegens de geringere humificatie zullen ze hier wel be-
ter bewaren. Toch kan de veengroei de sl-enlg na een zekere tijd
koloniseren en ontstaat er een beter gekende, oligotrofe ve-
getatie met de reeds aangehaalde combinatie van Eriophorum
vagi-natum, Sphagnum sect-., Acutifolia en Aulacomnium palustre.
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Deze drogere faze wordt, zoals dikwijls, aangevat
met een uitbreiding van Eriophorum vaginatum: een duidelijk
voorbeeld dus van een rVorlaufstorf' (zie bij IV.D). Daarna

volgt Aulacomníum palustre en uitei-ndelijk Sphagnum sect. Acu-

tifolia. Polytrichum strictum en Pohlia nutans blijven hier
trouwe begeleiders van dit oligotrofe, droge veentype zonder

Sphagnum imbricatum. Alhoewel dit turf over meer dan één me-

ter de eigenschappen van oligotroof turf vertoont, is het pas

in de laatste twee stalen duidelijk ombrotroof.

g )- JebbcLe: 9! elbr I le- l9
Alhoewel soortenarmer dan het hi-erboven besproken

profiel is het veen goed ontwikkeld. Vergeleken met de voor-
gaande profielen ligt de basis ook laag ( -5O cm). Het onder-
ste staal werd nog grotendeels in de podzol genomen. Dat mer-

ken we trouwens aan de hoge humificatiegraad en de abundantie
van Cenococcum geophilum. De eigenlijke veengroei start met

een aftakelend Betulion. In tegenstelling met het vorige ge-

analyseerde turfprofiel ontbreekt hier een duidelijke overstro-
mingsfaze. In dit berkenbroek is Carex paniculata weI aanwezig.

Tot het niveau lOO vormt het berkenhout het hoofdbestanddeel
van het turf.

Vanaf dan echter wordt de vegetatie ingenomen door

een meer oligotroof veen. In een eerste stadium lijkt dit nog

tamelijk nat wegens het belang van Menyanthes trifoliata (zte
bij IV.C). In deze zone bereiken ook Sphagnum imbricatum en

Sphagnum sect. Cuspidata hun maxima. Bemerk ook de hogere

scores voor de nootjes van Betula alba ondanks het verdwijnen
van het hout in het turf. In dit vochtiger milieu werden die
nootjes waarschijnfijk weinig verteerd. Vanaf het niveau 60

wordt het veen droger en het blijft oligotroof. Opvallend is
tevens dat deze faze ingezet en afgesloten wordt door ErÍopho-
rum vaginatum. Gewoontegetrouw is Aulacomnium palustre aan-

wezig en in mindere mate ook Polytrichum strictum en Pohlia
nutans.
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We kunnen ons hier overigens terecht afvragen

waarom sphagnum imbricatum hier nog niet doorbreekt ondanks
de permanente aanwezigheid. Daarom reeds hier enkere beden-
kingen;

de evorutie van het oligotroof veen is gelijkaardig met die
van profielen waar sphagnum imbricatum na een zekere tijd we1
domineerde.
- wegens de hoogteligging (meer dan +I m) 1Íjkt het onwaar-
schijnrijk dat de veengroei afgebroken werd voor de klj_mato-
rogische omstandigheden die sphagnum imbricatum begunstigden;
toch breekt die soort niet door.

de oorzaak hiervan moeten we waarschijnlijk zoeken in,de
randveenpositie van dit profier. Terwijl in dezelfde periode
sphagnum imbricatum zich kon ontwikkelen kreeg dit origotroof
veen mj-sschien zijwaarts nog aanvoer van grondwater zodat de
omstandigheden voor massale ontwikkeling van deze soort niet
voorhanden waren.

IV.F.5 Memorandum no17: vegetatj-es met Scheuchzeria palustris

Momenteel is scheuchzeria palustris een zeer zeld-
zame plant geworden. rn de Benerux komt die nog nauwelijks
voor. Toch moet die vroeger algemeen verspreid geweest zíln
in veengebieden want het turf langsheen de zuidelijke Noord-
zeekusten bevat veel resten van die pIant. Zuiver Scheuchzeria-
turf komt weinig voor. Meestal is het gemengd met veenmossen
van de sectie Cuspidata. Dit Scheuchzeria-Cuspidata-turf werd
hoofdzakerijk in de slenken gevormd zodat een veralgemeende
horizont op een vochtiger l<limaat kan duiden. rn N.w.-Duitsland
vormt het regelmatig een dikte van meerdere dm. Dikwijls leldt
die een faze van vernieuwde veengroej- in. scheuchzeria palus-
tris is ook kenmerkend voor overgangsvenen.

rn de huidige vegetaties komt de prant veer voor met
carex 1i-mosa, een ijstijdrerict dat vroeger veel algemener was
dan nu. WESTHOFF v. & DEN HELD A.J. (1969) onderscheiden bin-
nen het Rhynchosporion arbae naast het reeds aangehaarde sphag-
no-Rhynchosporetum albae het Scheuchzerietum met al-s kentaxa
carex limosa en scheuchzeria palustris. Deze laatste associa-
tie valt nauwelijks droog en beide kentaxa zijn de eerste vaat-
planten die er zich kunnen vestigen. rn Noord-Europa is deze
gemeenschap momenteel beter ontwikked.d en DIERSSEN K. (I982)
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spreekt van het Caricetyum limosae Osvald 23. Het Caricetum
limosae neemt in oligotrofe venen de laagste delen in. Bin-
nen de associatie schuwt Scheuchzeria palustris de natste
gedeelten terwijl Carex limosa een bredere amplitudo heeft.
Ook op iets voedselrijkere plaatsen wordt Scheuchzeria palus-
tris vlug zeldzamer. De associatie is zeet gevoelig voor ont-
watering of andere menselijke beïnvloeding. Waarschijnlijk is
ze daarom zo goed als verdwenen in West- en ltidden-Europa.

IV.F.6 tvlemorandum no18: Betula albai verspreiding van zaden

Het onderscheid tussen de nootjes van Betula pubes-

cens en Betula verrucosa kan niet altijd gemaakt worden ( zie
bij III.F). De aanwezigheid van enkele noot.jes van Betula
alba betekent echter nii-et dat de berk een rdezenlijke rol speel-
de in de vegetatie. De nootjes worden massaal geproduceerd en

door de wind verspreid. Slechts een overvloedige aanwezigheid
van de nootjes of de grondmassa di-e grotendeels uit resten van

berkenhout bestaat wijst volgens ons oP een belangrijke rol
van Betul alba in het landschaP.
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IV.c.1 Ligging

Deze raai boringen rigt in het verlengde van de vo-
rige. ze neemt een aanvang ongeveer r km ten noordwesten van
de dorpskern van stalhille. De richting is noord tot noord-
$/estr parallel met de weg stalhirle-vlissegem. De raaÍ ein-
digt iets voorbij de oude baan Brugge-Oostende.

IV.G.2 Literatuurgegevens

De enige interessante gegevens ziln afkomstig van de
bodemkaart (AMERYCKI .f.B.,1g54). In tegenstelling tot de vo-
rige serie bevinden deze boringen zíc]n reeds op de oude klei-
plaatgronden. Deze bevatten volgens de bodemkaart sedimenten
van zowel de Duinkerken r- ars de Duinkerken rr-transgressie.
Het turf wordt er dus ook ni-et meer bi_nnen het bereik van de
pedologische boor aangetroffen.

IV.G.3 Bespreking boringen

Het veen is in dit gebled bedekt door mariene sedi-
menten met een dikte, variërend tussen lr5 en 2r5 m. Deze af-
zetting bestaat bijna altijd uit klei tot zware krei en soms
komen er zandige laminae voor. Dikwijls bevat ze schelpenres-
ten van Cardium edule. Duidelijke faciesverschillen, erosieve
grensvlakken of vegetatiehorizonten worden niet waargenomen.
Daarom rijkt het ons niet duidelijk hoe in dat wadmilieu twee
sedimentatiepaket.ten van verschillende transgressies kunnen on-
derscheiden worCen. Deze bedenking geldt eveneens voor de mees-
te andere profielen. rndien er aanwi-jzingen bestaan voor bei-
de transgressies zullen die vermerd worden. rn vergelijking
met Kremskerke bemerken we dat het veen onder de kleiplaatgron-
den slechts in één geval minder ontwikkeld en verder altijd .r

aanwezig is. Dit moeten we waarschijnrijk verkraren door de
meer landwaartse ligging van deze omgeving.

Toch vertoont profiel 5 veel kenmerken van een ont-
wikkeling zoars we die bij Klemskerke bestudeerd hebben. De
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basis van het veen ligt duidelijk hoger dan bij andere pro-
fielen en het rietveen ontwikkelde zich in fijn zand. Het
veen is slechts één meter dik en het wordt afgedekt door klei
met zandige laminae ertussen. Het Sphagnum-turf is weinig ont-
wikkeld. De geringere dikte van het veen is waarschijnlijk
het gevolg van de nabijheid van meer open water. In dit on-
rustig milieu met nog veel aanvoer van zand werd de veengroei
langer uitgesteld en kon het niet zo hoog opgroeien. Daarom
ook werd het bedekt met lichtere sedimenten.

De omringende profielen (4,6,7,8) vertonen een ge-
lijkaardige basis. Ze zijn wel lager gelegen (tussen -160 cm

en -2OO cm) maar de veengroei begon steeds met een rietveen
in een fijnzandig mateci-aaI.

Het meer vertrouwde beeld van de verveningsprofielen
treffen we aan beide uiteinden van de raai aani zowel in de

profielen O en I als in de profi-elen 10 en 1I. Deze profie-
len zí1n relatief hoog gelegen. Het pleistocene oppervlak kan
in zee\,,raartse richting dus weI lichtjes stiigen. Toch speelt
de nabijheid van open water, die voor meer dynamiek zorgt, hi-er
ook een rol bij de genese van het veen. Bij aandachtige analy-
se ontdekken we dat de zuivere verveningsprofielen niet altijd
hoger liggen. Het verlandingstype op de langunekl-ei wordt
vertegenwoordigd door profiel 3.

De grens tussen de verveningsprofielen en de verlan-
dingsprofielen vinden we terug bij profiel 13. Hier wordt de

verdronken podzol bedekt door een kleirijk rietveen van minder
dan 20 cm. De top van de podzol bevindt zich op -I3O cm. Hoe

verschillend het veen zich:-bij de genese ook manifesteert,
het evolueert zeer vlug tot een oligotroof veen dat steeds
minstens 3/4 van het pakket inneemt. Het turfpakket bereikt
hier bijna attijd een dikte van 2 m.

IV. G.4 Bespreking analyses turfprof i-elen

eL - E!elbrl le :Yr i lsegel- ?-

Een duidelijke verklaring
profiel ligt niet zo voor de hand.

voor de genese

Dit komt vooral
van dit turf-
wegens de
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gebrekkige informatie over het zandig substraat, dat niet kon

bovengehaald worden. Enerzijds is er vanaf het begin een mos-

veen met oligotroof karakter en vooral soorten van de drogere
gedeelten (zie bij IV.C). Anderzijds wordt de hoofdmassa van

het materiaal gevormd door Phragmites australis en Cyperaceae.
Waarschijnfijk ontstond hier een verveningsveen dat kortston-
dig overstroomd werd door zoeL water. Hierop startte dan een

verlandingsserie die reeds vlug (vanaf 2lO cm) een droog en

oligotroof karakter aannam. Het Caricetum elatae (zie bij IV.C)
en het Cladietum marisci kunnen trouwens tot de voedselarmste
types van het Phragmition behoren (zie bij IV.B). Wanneer we

het bovenste gedeelte van de tabel bekijken lijkt het alsof de-
ze overstromingsfaze bijna geen invloed heeft gehad.

In het droog overgangsveen speelt Polytrichum stric-
tum naast Sphagnum sect. Acutifolia een overheersende rol.
Sphagnum palustre en Aulacomnium palustre bereiken er hun hoog-

ste waarde, samen met LychnÍs flos-cuculi dat bijna steeds in
zo'n overgangsveen vertegenwoordigd is. In dit profiel bereikt
het ombrotroof veen zLln maximale ontwikkeling ( t7O cm) . Het

wordt over meer dan één meter gedomineerd door Sphagnum sect.
Acutifolia. AIs belangrijkste begeleiders dit keer nÍet Aula-
comnium palustre en Eriophorum vagi-natum maar eerder Polytri-
chum strictum en Sphagnum imbricatum' maar ook Pohlia nutans
en Sphagnum sect. Cuspidata. Deze wijziging heeft misschien
iets te maken met een hoogveen dat vanaf het begin relatief
droog was.

Op het einde van het profiel treedt een Cuidelijke
vernatting op. Sphagnum sect. Cuspidata neemt de dominerende
rol over. AIs dominerende soorten van de slenk en slenkenrand
treden Erica tetralix, Andromeda polifolia en Rhynchospora

op de voorgroncl (zie bij IV.E). Het lijkt wel alsof de hori-
zont met Sphagnum imbricatum vervangen wordt door een horizont
met Sphagnum sect. Cuspidata. Het veen is nochtans zeer dik
en het bereikt aan de top bijna +l m. hiaarschijnlijk speelde
hier dezelfde klimatologische factor maar omwille van een

voorlopig onduidelijke reden evolueerde het veen in een andere
richting.
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b) Stalhi lle:YriIwese!-!l-
Dit profiel is meer zeewaarts gelegen dan het hier-

boven beschreven profiel. Toch gaat het eerder om een verve-
ningsprofiel met onderaan nog de kenmerken van een podzol.
Het Betulion was \^raarschijnlijk zeer nat en het zaL, in het
begin althans, regelmatig overstroomd geweest zí1n. Aanwij-
zingen voor een eerder onstabiel milieu vinden we o.a. bíj de

hoge humificatie, de geringe aanwezigheid van eerder oligotra-
fente mossen en de aanwezigheid van Hypnum cupressiforme dat
vaak op rottend hout voorkomt.

Carex pseudocyperus, Carex paniculata en Lycopus eu-
ropaeus moeten we bij de begeleiders van het bosveen r:ekenen.

Talrijk zullen ze niet aanwezig geweest zijn, zoniet zouden

de weefselresten een meer beduidende rol gespeeld hebben. Bij
de aangespoelde bestanddelen kunnen we Typha, Bolboschoenus

mar-itimus en Lophopus crystallinus rekenen. Onze speciale aan-

dacht verdienen vooral Urtíca dioica en Chenopodium rubrum/glau-
cum. Deze laatste is kenmerkend voor spoelzomen (zie bij IV.G).
We kunnen dus uit deze gegevens afleiden dat het berkenveen
zeer nat was en periodisch overstroomde zodat allochtone ele-
menten aangebracht werden. Deze plaats ligt waarschijnlijk op

de grens van de sedimentatie van de laguneklei.

Het staal 150-160 is zeer sterk verweerd en we tref-
fen er alleen maar enkele nootjes van Betula alba aan. Daarna

volgt bfijk,baar een niuewe inundatie maar het water is er zeer
voedselarm. In een voedselarme slenk ontwikkelt Phragmites
australis zich slechts schaars. Carex lasiocarpa en lvlenyanthes

trifoliata, beide lcenmerkend voor zo'n vegetaties (zie bij
IV.K) z:-jn ook aanwezig. Het geheel wordt gedomineerd door

Sphagnum sect. Cuspidata en Calliergon giganteum. In dit veen

verdwijnt Sphagnum sect. Cuspidata v1ug. Het waterpeil kon de

veengroei niet bijhouden en vanaf het niveau r-2O zt-1n d.e eer-
der natte soorten zoals Menyanthes trifoliata verdwenen. De

dominerende rol van Sphagnum sect. Acutif olia springt h-i-er op

deze oligotrofe bultengemeenschap in het oo9. In de minero-
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trofe faze van deze bultengemeenschap is Aulacomnium palus-

tre bijna even belangrijk. In het ombrotroof gedeelte treedt

Polytrichum strictum op de voorgroncl. Andere trouwe begeleider

is Eriophorum vaginatum en in mindere mate Pohlia nutans'

vanaf het niveau 80 0ntbreekt iedere 'Mineralboden-

wasserzeiger': het ombrotroof gedeelte is dus zeet dik' Toch

ontbreekt ook hier sphagnum imbricatum. Deze afwezigheid lijkt

zelfs nog frappanter dan in het turfprofiel Jabbeke-stalhille 18'

IV.G.5 Memorandum nolg: Polytrichum strictum

Als we de sphagna buiten beschouwing laten ís Poly-

trichum strictum na Aulacomnium palustre het belangrijkste mos

dat in het ombrotroof turf aanwezig is' Volgens DIERSSEN K'

( 1982 ) -is deze soort binnen de klasse der oxycocco-sphagnetea,

met uitzonderíng van het Ericion tetralicis een algemene soort'

op het hoogveen is Polytrichum strictum beperirt tot ce bulten'

Deaanvi'ezigheidrrandezesoortzo:(:';1'pischzl-snvooreenernc-
staCj,ur:, van uitdrogende of zeer hooggelegen bulten' DIERSSEN

K. (I982) suggereert zelfs dat een belangrijke aanwezigheid

van deze soort begunstigd en bestendigd wordt door mierenkolo-

nies die zich bij voorkeur op bulten vestigen waar Polytri-

chum strictum reeds aanwezig is'

Polytrichum strictum is echter niet alleen in het

hoogveen een belangrijke soort. In onze studie is de soort

ook belangrijk in zure verveningsstadia waarin vooral Betula

alba en sphagnum palustre een belangrijke ro1 spelen. WESTHOFF

V. & DEN HELD A.J- (1969) vermelden die aIs belangrijk voor

het Betulion pubescentis. Ook GROSSE-BRAUCKMANN G' (*) stel-

de bij onderzoek op basis van macrofossielen een duidelijke

korrelatie vast tussen Polytrichum enerzijds en Betula en

Pinus anderzijds.

IV.G. 6 tvlemorandum no20: verspoeld materiaal

De basis van stalhille-vijfwegen ll lijkt wel niet

te voldoen aan de normale evolutie. orlderaan het veen bevindt

z:rc:r- zand met veel cenococcum en Betula alba is er over enkele

dm de belangrijkste soort. Toch bevat de basis veel Phragmi-

tetea-soorten en we treffen er ook Hypnum cupressiforme, Urti-
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ca en Chenopodium rubrumr/glaucum aan. Hoe kunnen we dez.e ver-

menging verklaren?

De hoofdcomponent bestaat uit hout met een overvloed
aanizaden van Betula alba. Belangrijk in de tabel zijn ook de

elementen van de Phragmitetea. Ze zí1n echter alIeen maar ver-
tegenr^roordigd door hun zaden en vruchten; vegetatieve delen
ontbreken. In het sediment komen ook nog veel zandkorrels voor.
Dit doet ons tevens vermoeden dat hier een allochtone component
aanwezig is waarbij zowel zand als drijvende plantenresten
aangevoerd werden. Deze zouden dan in een soort spoelzoom in
het natter wordende berkenbos achtergelaLen zí3n. In tegen-
stelling tot het Betulion pubescentis kunnen de mossen van zeer
voedselarme, stabiele omstandigheden hier geen belangrijke rol
spelen.

Deze idee van en spoelzoom wordt $re1 kracht bijgezet
als we de ecologie van Urtica dioica, Hypnum cupressiforme en
Chenopodium rubrum/glaucum nog eens bekijken. Deze laatste
soort is juist kenmerkend voor zo'n spoelzomen in'zoet water.
Ook het voorkomen van de twee andere soorten past uitstekend
in het beeld van zorn tijdelijk droogvallend aanspoelsel.
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cc: 24 aantal taxa bij 40 cc: 18
waarbiicc: 21 '------J 80 cc: 19

cc: 29 . : i "* L2o cc: l-9
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IV.H.I Inleiding

Dit profiel is gelegen tussen Houtave en Stalhille,
iets ten zuiden van de raai Kwetshage. Tijdens de werken voor
de ruilverkaveling was hier een kleine wand zichtbaarl waarbij
we duidelijk een verveningsprofiel konden waarnemen. De basis
van het veen ligt op -IO cm en het veen is bedekt met een zwa-
re kleilaag van 14O cm.

Op deze plaats was het mogelijk om in voldoende hoe-
veelheden zuivere stalen te nemen. Daardoor kunnen we hier
ook het E organisch materiaal betrouwbaar aannemen (zie bij
ïII.D). Van de meegebrachte turfblokken werden tweemaal sta-
len genomen. Een grote hoeveelheid met 80 cc en een kleine
hoeveelheid met 40 cc. Zo zijn we in staat na te gaan in hoe-
verre deze methode voldoende resultaten oplevert met een hoe-
veelheid van 40 cc. Bij het tellen der taxa bekomen we volgen-
de resultaten;

aantal taxa bij 40

80

L2íJ-

Uit deze cijfers kunnen we alvast afleiden dat een hoeveelheid
van 40 cc voldoende informatie oplevert. Bij een tweevoud van
40 cc stijgt het aantal taxa met L2,52 en bij een drievoud met

20,83. Als we naar de stijging kijken van het aantal taxa die
een zekere betekenis hebben bij de interpretatie dan is de

stijging bijna te verwaarlozen.

We gebruiken deze gegevens voor een reconstructie van
de vegetatie zonder een overdreven kwantitatieve waarde te hech-
ten aan de bekomen resultaten. Daaruit kunnen we besluiten
dat de gekozen 40 cc voldoende is voor de doelstellingen die
we nastreven.

I E"r, foto van de ontsluiting zien we in de bijlage bij IV.U
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IV.H.2 Bespreking analyse turfprofiel

Dit profiel geeft in beide gevallen een zeer mooi
ontwikkerd verveningsprofier \^reer. De basis bevat vooral
resten 'Ean berkenhout en weinig andere elementeni wel veel
cenococcum geophilum die bij het begin van de vervening steeds
aanwezig is. vanaf het niveau 80 hebben we een duidelijk
beeld van de evolutie van het Betulion (zie bij IV.H). In
een eerste instantie vormen nootjes en hout van Betura de
hoofdmassa, begeleid door carex rostrata en Arnus glutinosa.

De vegetatie is op het niveau 70 veel natter. Dre-
panocladus en cal-li-ergon worden zeer berangrijk terwijl ook
carex cf. erata een sterke uitbreidi-ngkent. Tegelijkertijd
bereikt de humificatie zeer rage waarden. plantenresten die
mogetijks aangespoeld zí3n vinden we er tevens terug. Hier
heeft het waterpeiL z:-ln hoogste stand bereikt.

Vanaf het niveau 60 wordt de vegetatie droger en
origotrofer. De bovenste 20 cm zr)n zerfs ombrotroof. Bij
deze opkomst van die overwoekerende mosvegetatie wordt de
berangrijkste positie ingenomen door sphagna sect. Acutiforia.
Tijderijk treffen we er nog Menyanthes triforiata en Lychnis
flos-cucuri aan. rn een eerste faze is sphagnum parustre van
groot berang. Pohlia nutans en Aulacomnium parustre zi3n de
trouwe begereiders in die vegetatie. Rond het niveau 30 is er
ook een zekere invloed van slenkensoorten.

ïV.H.3 Memorandum n"21: het Betulion (berkenbroekbos)

We kunnen pas van een berkenbroek gewagen wanneer
een overvloedige aanwezigheid van nootjes van Betula arba s.I.,
gecombineerd met houtresten te noteren vart. waarschijnrijk
hebben we in de meeste gevarlen met Betura pubescens te doen.
Als pionier en weinig eisende boom kan Betura arba lang stand-
houden en zar clie op het mesotrofe veen ook aanwezíg zí1n, ê1-
hoewel die dan misschien zeer verspreid staat. Het hout is
meestal reeds verteerd of vlug verweerd maar de periderm en de
schors blijven zeer goed bewaard en kunnen in het turf massaal
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optreden. De boomlaag is op deze zure tot extreem zure bo-
dems meestal slecht ontwikkeld en de mossen spelen er een
belangrijke ro1.

Het Betulion pubescentis is arm aan kruidachtige
planten zodat er subfossiel dan ook'bÍjna geen begeleidende
kruidensoorten zíjn. WeI bestaat er een sterke korrelatie
tussen Menyanthes trifoliata, Carex rostrata en Betula alba
maar deze combinatie sluit waarschijnlijk meer aan bij de

mesotrofe trilvenen dan bij het Betulion pubescentis. In
onze profielen komt het Betulion pubescentis bijna altijd
voor als een verveningsstadium. Het berkenbroekbos wordt
er meestal overwoekerd door de sterke groei van mossen waar-
bij Sphagnum palustre, Àulacomnium palustre en Polytrichum
strictum een belangrijke rol spelen. De afwezigheid van Pi-
nus sylvestris is wel eigenaardig. Niet alleen in Engeland
en N.Ví.-Duitsland is die massal aanwezig maar ook in Zeeuws-
Vlaanderen (I{UNAUT A.V. ,1967ar1969 ) vormde deze boomsoort
uitgestrekte bestanden.
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IV.I. I Ligging

Deze raai boringen bevindt zíc}:. tussen StalhilIe en

Houtave. Het begin ervan tigt I km ten westen van Nieuwege
langs het kanaal Brugge-Oostende, op iets meer dan I km van
de huidige poldergrens. Dè raai strekt zich uit over een leng-
te van bijna 3 km. Ze verloopt in de richting noord tot noord-
west.

IV.I.2 Literatuurgegevens

Volgens de bodemkaart (AMERYCKX J.8.,1954) ligt deze

raai in een gebied met een langgerekt krekenpatroon dat hele-
maal te vergelijken is met de raai Jabbeke-Stalhille. We tref-

.l

fen er dan tevens dezelfde bodemprofielen aan (BI,82,OU2,Ai en

AS). We kozen de raai dan ook zo dat we zo weinig mogelijk in
uitgeveende gronden of kreekruggronden terechtkr^ramen om zoveel
mogelijk de veenlaag aan te boren.

IV.I.3 Bespreking boringen

a) o-9
In dit eerste gedeelte bemerken we allereerst de hoge

li-ggi-ng van de podzol. Die komt nauwelijks voor onder O m.

Waar er veen aanwezig is, zien we dan ook steeds een vervenings-
profiel. Er blijkt een zekere relatie te bestaan tussen de

dikte van het veen en de hoogteligging. Aan de basÍs treffen
we steeds een berkenveen aan, meestal gevolgd door een vlugge
overgang naar een oligotroof veen. De top van het veen ligt
hier rond +f m. Het wordt steeds bedekt door zware tot zeer
zware klei. Hierin zí3n slechts weinig mariene schelpen aan-
wezig en de overgang tussen klei en veen is niet geleidelijk.

In één profiel (7') is er een duidelijke geul aanwe-

zig geweest (nu kreekruggrond op de bodemkaart). Op de plaats
van de boring was het profiel echter gedeeltelijk afgegraven.
'l* A4: kreekruggrond van het Oudland
zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot
lichter materiaali geen zand op minder dan 60 cm.
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b) lo-20
Dit gedeelte van de raai vertoont grotendeels het-

zelfde beeld. De basis van het veen daalt wel tot -O,5 m en

het turf is er meestal iets dikker (soms tot 15O cm). Een

logisch gevolg hiervan is dat het oligotroof gedeelte dikker
en belangrijker wordt. Merken we trou$tens ook op dat nabij de

'kreekruggronden' geen dunnere veenlaag voorkomt (profiel L4rL7)

c) 2l-28
In deze zone zr)n er veel uitgeveende profielen. Het

veen is nog grotendeels gelijkaardig. Hoewel we nu toch aI
dichter bij de huidige kusttijn genaderd zí1n gaat het nog

steeds om verveningsprofielen. We stellen zelfis vast dat hele-
maal op het einde van deze raai de basis van het veen terug op

+O,5 m ligt en dit is het hoogst van alle profielen. Er is
hier dus duidelijk geen sprake van een vlug dalende pleisto-
cene ondergrond, zoals dat bij de raai Oudenburg-Zwaenehoek wel
het geval is.

Op het einde van deze raai is de top v.a.n de podzol
dus hoger komen te liggen dan in meer landwaartse gebieden.

Atrhoewel minder uitgesproken was dit ook enigszins het geval
bij de raai Stalhille-Vijfwegen. De aan\^rezigheid van een zwak

reliëf onder de polders, gevormd door langgerekte dekzandrug-
gen werd in aangrenzende poldergebieden reeds aangetoond door

HEYSE I. (L979 ) en VAN RUI,1I\'1ELEN F.F.F.E. (1965).

IV.I.4 Bespreking analyses turfprofielen

e)-5se!Ebege-I
Dit profiel is aan de basis sterk verweerd. Dit be-

sluiten we niet alleen uit de hoge hnmificatiegraad en het be-
Iang van Cenococcum geophilum. In het bosveen (vooral Betula
alba, ook wel A1nus glutinosa) is er de aanwezigheid van Rubus'

\^rat meestal ook op een hoge verweringsgraad duidt. Na het ni-
veau 40 is er in het Betulion een sterke opkomst van mossen

die in voedselarme milieu's thuishoren. Vlug echter eist Er"io-
phorum vaginatum de belangrijkste plaats op in dit voedselarme

veen.
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Sporen van inundatie of aangespoeld materiaal ont-
breken er. rn tegenstelling tot vere verlandingsprofielen is
sphagnum parustre bijna vorredig afwezi-g maar sphagnum imbri-
catum neemt hier een dominerende rol in. op dit origotrofe
veen is Poryt:tichum strictum overvloedig aanweztg (zie bij rv.G)
terwijl Aulacomnium palustre ontbreekt. De horizont met sphag-
num imbricatum lijkt te dun of wordt te vlug afgebroken om

met die veralgemeende horizont te vergetijken.

D)-5se!gbege l1

Aan de basis van dit profiel is er srechts een dunne
afzetting met veer hout. De humificatie wordt vlug veel lager
en er is weinig cenococcum geophilum. t{aarschijnlijk gebeurde
de vervening hier zeer snel en is het Betulion vrug overwoe-
kerd geweest door een snerre mosgroei. Er ontstond bijna on-
midderrijk een meso- tot oligotroof veen met allereerst een
dominantie van sphagnum palustre. Deze soort is trouwens ken-
merkend voor zo'n vegetatie (zie bij IV.H). Hier bereiken
Polytrichum strictum strictum en Aulacomnium palustre hun op-
timum. Later wordt het oligotrofe veen constant gedomineerd
door sphagnum sect. Acutifolia, begeleid door pohria nutans en
sphagnum imbricatum. vanaf het niveau 70 wordt de vegetatie
vlug natter. De aanwezigheid van Drepanocladus aduncus, car-
rlergon giganteum en sphagnum sect. cuspidata zorgL voor een
goede aanduiding hiervan.

Hoger dan het niveau 40 ontbreken deze soortent de

vegetati-e wordt volledig overheerst door sphagnum sect. Acuti-
folia. Het voorkomen van Atriplex en Chenopodium is waarschijn-
lijk te wijten aan verontreinígingen (zie bij IV.I). In dit
turfprofiel vinden we dus geen sporen van overstromingen terugr
alreen een wat nattere faze in het oligotroof veen. Arhoewel
de top duidelijk ombrotrofe kenmerken vertoont ontbreekt de
horizont met Sphagnum imbricatum.
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s)-5se!ebege-?l
In tegenstelling tot de vorige profielen hebben we

hier duidelijke sporen van inundaties en aangespoelde resten.
Daarop wijzen de zaden en vruchten van Sparganium, Nymphaea al-
ba en waarschÍjnlijk ook Cladium mariscus. Carex rostrata en
Menyanthes trifoliata horen wel thuis in die vegetatie maar
anderzijds treffen we er nauwelijks vezels aan. Het vervenings-
veen kende -in het begi-n nog een hoge humificatie. Dat kunnen
we o.a. afleiden uit de belangrijke aanwezighei-d van Hypnurn

cupressiforme, algemeen op rottend hout. De inundaties zullen
ook nj-et zo belangrijk geweest zí1n, daarom zt)n de mossen van-
af het begin te uitdrukkelijk aanwezig. Sphagnum sect. Acuti-
folia overheerst reeds onmiddellijk terwijl Eriophorum vagina-
tum geen wezenlijke rol speelt.

In dit droog, oligotroof veentype bemerken we opnieuw
de drie begeleídende mossen; Aulacomnium palustre, Pohlia nu-
tans en Polytrichum strictum. Vanaf het niveau 40 spelen ze

geen belangrijke rol meer: dan treffen we er bijna uitsluitend
Eriophorum vaginatum en Trichophorum cespitosum aan. A1hoewel
deze soort veel zeldzamer is vertonen beide op hoogveenbulten
een gelijkaardig gedragspatroon (zie bij III.B). Verder note-
ren we er de zaden van Artdromeda polifolia, een soort die eer-
der indifferent is t.o.v. de bulten-slenken verdeling. Het om-

brotroof turf bereikt in dit profiel een dikte van meer dan 50

cm. Toch ook hier geen verandering naar een horizont met
Sphagnum imbricatum.

IV.I.5 Memorandum no22: vegetaties met Atriplex hastatarllittoralis

In deze studie hebben we ons grotendeels beperkt tot
de analyse van het turf. In sommige gevallen, vooral daar waar
we een minder bruuske overgang vaststellen, hebben we ook een
gedeelte van de op het turf rustende klastische sedimenten on-
derzocht. De grens was echter in alle gevallen, zowel in het
veld als bij de botanische analyse relatief scherp te trekken.
Vooral de botanische analyse staat in schril contrast met de

resultaten van STOCKMANS F. & VANHOORNE R. (1954) die een ver-
menging van botanische resten, afkomstig uit sterk verschillen-
de mi-lieu's aantroffen en dit over meerder dm.
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In een paar gevallen wonden de zaden van Atriplex
hastata/littoralis ook een paar dm onder de top waargenomen.
Viaarschijnlijk gaat het hier om onzuiverheden: blj de staalname.'daar
er geen dunne kleibandjes in het veen te noteren vielen. De

zaden van Atriplex hastata/Iittoralis werden door BEHRE K.E.
(1976b) massaar gevonden in sedimenten, gevormd als schorrege-
bieden en zilte weiden. Deze soorten; kenmerkend voor de spoel-
zoom langs de kust en zilte gebieden wijzen duidelijk op het
mariene karakter of althans sterk brakke karakter van de sedi-
menten vlak boven:het veen.
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IV. J. I Ligging

Deze raai boringen begint aan de rand van de Moeren
van Meetkerke, op 2 km ten zuidwesten van de dorpskern van
Meetkerke. Deze raai werd zo gelegd dat we op zo weinig mogelijk
uitgeveende profielen en kreekruggronden zouden stoten. De

boringen eindigen iets ten zuidoosten van de dorpskern van
Houtave.

IV.J.2 Literatuurgegevens

De boringen starten nabij de Moeren van Meetkerke,
een uitgestrekt laaggelegen gebÍed dat wegens de hoge groei
van het veen nooit zou overspoeld geweest zí1n (AMERYCKX J.B.
& MOORMANN F.,L956; AMERYCKX J.B.,1958) en nadÍen volledig af-
geveend werd. Deze stelling werd later door andere auteurs
overgenomen (DE MOOR G. & DE BREUCK W.,1973). Dank zí) de

studies van de groever geregen in de Moeren van lvleetkerke we-
ten we meer over de (pleistocene) ondergrond van dit gebied
(zie bij II.D). In een eerst gedeelte van de raai verlopen
sommige boringen vrak rangs bodems die op de bodemkaart aan-
geduid staan als Pbl en u]. Dit verschijnset houdt verbandZJ
met de hoge ligging van het Pleistoceen.

IV.J.3 Bespreking boringen

Zoal-s te verwachten -wegens de nabijheid van de Moe-
ren van Meetkerke- valt de hoge liggíng van het pleistoceen op.
De top ervan bevindt zich meestal tussen O en +1 m. Een ge-
volg hiervan is de zwakke ontwikkeling van het veen. Het be*
reikt slechts zelden een dikte van 50 cm en meestar is het nog
veel dunner. Aan de basis is het veen meestal een berkenveen
en bij voldoende dikte volgt er een successie naar een origo-
troof type. Het veen wordt steeds afgedekt door een dunne laag
met zware klei waarin we soms nog mariene schelpen aantreffen.
't-Pb": overdekt-pleistocene grond; zware klei, tussen 60 en lOOz
cm rustend op veen, maar Pleistoceen op minder dan 13O cm

")-M3t gronden van de Lage Moere; uitgeveende gronden, klei rus-
tend op het Plej-stoceen, eventueel ervan gescheiden door veen
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Het profiel l7 ligt volgens de bodemkaart (AI{ERYCKX

J.B,.,1958) op een kreekrug. Sommige profielen zí1n uitgeveend
(7r8r15). In profiel O bemerkten !ile vlak boven de podzol een

gelaagde kleiafzetting met zoetwaterschelpeu. Dit fenomeen

is waarschijnlijk het gevolg van menselijke beïnvloeding.
Net zoals andere auteurs merkten we reeds vroeger op ( zie bij
II.D) dat in onze profielen het verveningsveen nauwelijks tot
ontwikkeling kwam boven +1'5 m' rn deze raai nemen we het-
zelfde waar; daarom lijkt het moeilijk aan te nemen dat een

metersdik veenpakket de overstroming van de Moeren van l{eet-
kerke verhinderde, zoals het dikwijfs gesteld werd. De hoog-

te van het Pleistoceen ligt in dit gebied immers rond de 2 m.

Ir{eer waarschijnlijk is dat dit gebied indertijd beter beschut
was tegen zeeinvloed.

IV.J.4 BesprekÍng analyses turfprofielen

e) -Uee 
gberEc :gesgeve - I -

Hier slechts een dunne veenlaag met een vervenings-
profiel. Het is sterk verweerd. Naast veel houtresten, vooral
van Betu1a àlba, zíJn er veel mossen van een vochtig Betulj-on
aanwezig.

D)-Uee!LerEe:Ees!cve L2

Dit profiel heeft een gelijkaardige maar wel een be-
tere ontwikkel-ing. In dit verdrinkend berkenbos bleek Carex

paniculata ook aanwezig. De veenmosgroei wordt in het bovenste

gedeelte van de tabel duidelijk geïllustreerd. Ook hier domi-

neert Sphagnum palustre in een bepaald stadium van de vervening
maar dit wordt vlug afgebroken ent:'bedekt met een kleilaag'
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IV.K.I ' Ligging

Deze raai boringen begint enkele honderden meters

ten noorden van de kern van Houtave, vlak bij de weg oostende-

Brugge. De lijn ver'Ioopt in noordwestelijke richting en ein-

digt op één km ten oosten van Vlissegem-dorp. Deze raai heeft

een lengte van bijna 3 km en is in feite in het verlengde van

Meetkerke-Houtave gelegen -

IV.K.2 Literatuurgegevens

volgens de bodemkaart (AMERYCKX J.B.'1958) zijn er

in deze zone sedimenten van de Duinkerken Í-f.aze op het veen

aanwezig, dit in tegenstelling tot de raai l"leetkerke-Houtave

waar deze sedimenten zouden ontbreken. De boringen verlopen

grotendeels op de oude kleiplaatgronden (C, en CZ)' Enkele

profielen zí1n ook uitgeveend (ou2). op de bodemkaart zien

we dat deze raai op een'schiereiland ligt dat ver in een 9e-

bied met kreekruggronden (Aq) vooruitspringt'

IV.K.3 BesPreking boringen

In dit eerste gedeelte van de raai liggen de profie-

Ien volgens de bodemkaart (AMERYCKX J.8.,1958) aIle op oude

kleiplaatgronden. Toch kunnen we in de profielen een drietal

groepen onderscheiden;
een eerste groep omvat verveningsprofielen met een hoge lig-

ging van het Pleistoceen. In profiel 2 klimt dat zelfs bijna

op tot o m. Dit vormt dus weer een aanwij zíng voor de aanwe-

zigheid van een microreliëf (zie ook bij IV.G,IV.I). Aan de

basis bestaat dit veen uit een houtveen (meestal berkenveen)

dat eerder vlug naar een oligotroof veentype evolueert. De

top van het veen reikt tot +O,5 m of iets hoger'

een tweede groep omvat verlandingsprofielen van een speciaal

type (profiel 5,6). De basis van het veen ligt zeet hoog en

het rietveen vormde zich op eerder zandige sedimenten' Van

dit type hebben we hier geen analyse maar bij Stalhille-Vijf-

wegen kwam dit type reeds aan bod. Op het veen rust hier, net

als in het eerste gedeelte een pakket met klei tot zware klei

waarin differentiatie oPtreedt'
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een derde groep bestaat uit
klei tot zware klei. Naar de

lichter. Deze wadafzettingen
middelnatig zand.

179

profielen met bovenaan eveneens

diepte worden ze echter vlug
gaan vlug over naar een type van

b) 13-27
In dit tweede gedeelte van de raai vinden we bij de

aanwezigheid van veen steeds een verlandingsprofiel terug.
Voor de hoogte van de waterstand van de lagune die de klei se-
dimenteerde, waarin het verlandingsprofiel aanvatte, kan pro-
fiel 17 ons veel bijleren. Een podzolprofiel werd op -I9O cm

nog net verveend maar onmiddelfijk met de laguneklei bedekt.
In de profielen 13,15 en 16 kon de basis van het veen niet aan-
geboord worden htegens het sterk zandige karakter van de boven-

Iiggende sedimenten. Naar alle waarschijnlijkheíd vertonen ze

een verlandingsprofiel zoals in de andere gevallen.

Het veen heeft meestal een dikte van 2 m, soms iets
minder. De basis ligt iets boven -2 m en de top schommelt rond
O m. Dit vatt dus goed te vergelijken met de resultaten van

de andere raaien. In alle gevallen evolueert het rietveen
vlug naar een oligotroof veentype dat meer dan 2/3 van het pro-
fiel inneemt. Sporen van erosie op het veen komen er weinig
voor. Dit blijkt alleen in profiel 27 het geval te zL)n. De

bedekkende sedimenten bevatten wel regelmatig laminae met ver-
spoeld veen, afgewisseld met het fijn zand en de lichte klei
(zte ook bij IV.E).

In de bovenliggende sedimenten komt veel variati-e
voor. Zo zien we in de profielen 18, 19 ,2O en 24 een dunne laag
fijn zand tot middelmatig zand die naar beneden toe vlug l,.reer

verdwijnt. Ook de afzetting, die als een typische afzetting
van de Duinkerken Í-faze gezien wordt (zie bij IV.C) is aanwe-

zlg. Daar:om hier tevens de opmerking dat deze afzetting eer-
der in een bepaald sedimentatiemilieu (bepaald door hoogte

t.o.v. hoogwaterpeil enz... ) moet gezien worden dan in een

bepaalde periode, beperkt tot enkele honderden of zelfs tien-
tallen jaren, zoals dit door Belgische auteurs gedaan werd
(I{OORMÀNN F.R. & A}4ERYCKX J.e.'195O; IvTOORMANN F.R.,1951).
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IV.K.4 Bespreking analyses turfprofielen

a) Houtave-Noord 3

Dit verveningsprofiel wordt aan de basis gekenmerkt

door de massale aanwezigheid van Salix. We vinden er zelfs een

zaadje van deze boomsoort. Het is mogelÍjk dat deze vondst het
gevolg is van een weinig voorkomende situatie maar het kan ,te '"vijten
z:-ln aan een toevallige aanwezigheid (zie bij IV.K) zodat we

hieruit geen besluiten trekken. De vervening gaat gepaard met

een belangrijke aanwezigheid van Cenococcum geophilum. Slechts
twee zwak vertegenwoordigde soorten wijzen op eerder open water;
Oenanthe aquatica en Sparganium cf. simplex. Het turfgedeelte,
rijk aan hout, is niet dikker dan 30 cm. Het voedselarme karak-
ter ervan wordt wel benadrukt door de aanwezlghei-d van Carex
rostrata maar het is vooral de vroege dominantie van Sphagnum

palustre die hiervoor een bewijs vormt.

Sphagnum palustre' dat bij de verveningsprofielen :

dikwijls de aanloop vormt voor een oligotrofe veengroei- wordt
meestal vergezeld van Eriophorum vaginatum en Sphagnum sect.
Acutifolia. Daarnaast is er gewoontegetrouw in dit nog mine-
rotrofe maar oligotrofe veentype de aanwezigheid van Aulacom-
nium palustre, Polytrichum strlctum en Pohlia nutans; let te-
vens op de tijdelijke maar belangrijke aanwezigheid van Toment-

hypnum nitens waardoor het voorkomen van deze soort als over-
gangssoort nog beklemtoond wordt (zie bij IV.E).

!Íet het verdwijnen van Sphagnum palustne (vanaf 70 cm)

verschijnt het hoogveen dat hier een stabiele samenstelling
blijkt te hebben; dominerend Sphagnum sect. Acutifolia met in
de beginfaze vooral Eriophorum vaginatum en later meer Sphag-

num sect. Cuspidata. Daarnaast zL)n Erica tetralix en Rhyncho-

spora twee soorten uit het lagere gedeelte van het hoogveen
(zíe bij IV.E). We veronderstellen dat Atriplex hastata/Iit-
toralis een allochtoon element is dat pas na het einde van de

veenvorming afgezet werd.
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b) Houtave-Noord L1

Dit profiel geeft ons een zeer goede evolutie van het
veen weer. In beide onderste stalen zien we nog de top van de

podzolbodem maar hogerop hebben we met een verlandingsprofiel te
doen. De top van de podzol wordt in de tabel duidelijk geillus-
treerd door de humj-ficatiegraad en de massale aanwezigheid van

Cenococcum geophilum. In de andere gevallen evolueerde zo'n
toestand naar een verveningsveen met houtveen aan de basis.
Hier echter wordt de top van de vervenende podzol overspoeld

door de laguneklei (vanaf 2oo cm) waarin zícl;, rietveen ontwik-
kelde. Deze evolutie wordt waarschijnfijk grotendeels bepaald

door een kritische ligg-ing van het Pleistoceen (-I'75 m) maar

ze kan ook beiinvloed worden cloor lokaIe omstandigheden.

Tussen de niveau's 200 en 180 treffen we hoofdzake-

1j-jk klastische sedimenten met rietdoorgroeiing aan. Op deze

hoogte kon de lagune nog net een kleilaagje achterlaten. De

Iagune begon hier snel te verlanden. Het Phragmition bevat

slechts weinig elementen die op open water r^rijzen (Lophopus

crystallinus, Potamogeton pollzgon-ifol-ius) terwijl de andere

belangrijke soorten van Ce Phragmitetea (Carex elata, Cladium

maríscus, Ranunculus lingua) in voedselarme associaties van die

klasse voorkomen.

Trouwens, vanaf het begin is I'lenyanthes trifoliata
massaal aanwezig. Samen met Calliergon giganteum, kenmerkend

voor voedselarmere, natte toestanden (zie bij IV.E) beheerst

deze soort een mesotroof veentype dat achteraf snel overwoe-

kerd. wordt door Sphagnum sect. Acutifolia. Als kenmerkend

voor dat overgangsveen met sne1le veenmosgroe-i- vermelden we

nog Carex lasi-ocarpa, Lychnis flos-cuculi en Carex rostrata.
De aanwezigheicl van Rhynchospora, Sphagnum imbricatum en

Sphagnum sect. Cusp-idata duiden tevens op het natte karakter
van d.e vegetatie. Alhoewel we in dit overgangsveen verschil-
lende elementen door elkaar aantreffen is het toch wel heel

duidelijk dat de invloed van voedselrijk water of overstromings-
r^rater niet hoger rej-kt dan het niveau 160' wat dus oP een zeer

snelle verlanding en verzuring wijst.
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Tussen het ombrotroof gedeelte (vanaf het niveau I2O)

en de basis van het veen ligt er slechts 60 cm turf - Dit is
voorlopig wel een minimum bij de verlandj-ng. Dit zaI allicht
samenhangen met de geringe ontwikkeling van de laguneklei- Op

andere plaatsen vormde het laagveen zich waarschijnlijk reeds

vroeger of in dieper water zodat het ook beter ontwikkeld was.

In het begin wordt het ombrotroof turf gedomineerd door Sphag-

num sect. Acutifolia. Een typische bultvegetatie is het echter
niet. Daarvoor is Eriophorum vaginatum te onbelangrijk en de

aan$rezigheid van Sphagnum sect. Cuspidata en Rhynchospora wij-
zen evenzeer in deze richting.

Later domineren deze soorten zodat het beeld van een

slenk opgeroepen wordt (zie bij IV.E). De horizont met Sphag-

num imbricatum verschijnt niet maar we bemerken hier wel een

equivalent die ook door VAN GEEL B. (f978) aangetroffen werd.
Deze auteur vond na detailstratigrafisch onderzoek vanaf het
Subatlanticum turf met vooral Sphagna Sect. Cymbifolia weer.

In de slenksituatie trad Sphagnum papillosum op de voorgrond.
Hier is dit ook overduidelijk het geval (zie bij IV.K). Een

ander probleem i-s of de opkomst van Sphagnum sect. Cuspidata
hiermee samenhangt dan we1 door locale omstandigheden of kli-
maatsveranderi-ngen van kortere duur moet verklaard worden.

Het verschijnen van een andere soort is hier aan de top in al-
Ie geval zeer opvallend. Verder dienen we erop te wijzen dat
dit het enige profiel is waar Sphagnum papillosum massaal

voorkomt.

s)-ges!eve:Neerq -??-
De basis van het veen rust op een laguneklei op een

hoogte van -1,75 m. Onmiddellijk eronder ontbrak de top van

de pleistocene sedimenten zodat het verlandingsprofiel een meer

vertrouwd beeld weergeeft.Het onderste staal weerspiegelt een

verlandingsvegetatie waarin Carex elata een belangrijke ro1

speelt (zie bij IV.C). Daarnaast zí1n er verschillende soorten
van het Phragmition aanwezig. De vegetatie wordt tijdefijk
(tussen het niveau 2IO en I9O) beheerst door Phragmites austra-
l-is maar daarna treedt er snel een verzuring op. HeeI wat
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soorten die zích thuisvoelen in voedselarme trilvenen beheer-
sen de vegetatie (zie bij fV.K); Aul-acomnium palustre, CaIIier-
gon giganteum, Sphagnum imbricatum, Sphagnum sect. Acutifolia,
Menyanthes trifoliata en Equisetum fluviatile. Verder bemerken
we nog typische soorten ars Lychnis fros-cuculi, carex rasio-
carpa en Thelypteris palustris.

Vanaf het niveau 160 domineren ononderbroken Sphagna.
Het ombrotroof gedeelte is er zeer goed ontwikkeld; het bereikt
een dikte van 12o cm. rn het overgangsveen is er nog de aan-
wezigheid van carriergon gi-ganteum en Menyanthes trifoliata.
Het oligotroof veen sruit in een eerste faze eerder aan bij de
burten. Dominantie van sphagnum sect. Acutifolia met Eriopho-
rum vaginatum en een weinig sphagnum imbricatum. rn het mine-
rotrofe gedeelte z).Jn de drie begeleidende mossen, nr. pohria
nutans, Polytrichum strictum en Aulacomnium palustre qoed ver-
tegenwoordigd.

In het ombrotroof gedeelte van de 'bultachtige' vege-
tatie zien we hier een weinig teruggevonden soort die nochtans
in zo'n gemeenschap thuishoort (zie bij IV.K). Uitzonderlijk
zelfs is de vondst van verscheidene nootjes van Trichophorum
cespitosum. uit deze aanwezigheid moeten we echter geen speci_a-
Ie ecologi-sche informatie trachten te haren. Trichophorum
ontwikkelt en gedraagt zich ongeveer zoars Eriophorum vagina-
tum. Benevens deze 'bultensooften' i-s er ook de zwakke maar
toch duidelijke aanwezigheid van 'slenkensoorten' zoàls Erica
tetrarix, Rhynchospora en sphagnum sect. cuspidata. vanaf het
niveau 40 verschijnt de horizont met sphagnum imbricatum (zie
bij rv.B). Hier geen spoor van sphagnum papirlosum te bekennen.

IV.K.5 Memorand.um no23: aanwezigheid van SaIix

De zaden van Salix sp. worden zeer zelden gevonden
in het turf. De braderen zí1n dikwijls nog wer herkenbaar.
waarschijnrijk was deze plant in de broekbossen veel minder
algemeen dan Betula alba en Alnus glutinosa. salix aurita en
salix cinerea komen wel voor in het Arnion glutinosae maar
het zí1n toch eerder lichtminnende soorten die in het natuur-
lijk landschap vlugger teruggedrongen worden.
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Struweelzoomgemeenschappen zoals het Salicion cine-
reae kwamen misschien nabij open water in het veenlandschap
voor of als een tijdelijk stadium in de verlandinqsserie. De

resten van Salix sp. werden slechts in één profiel aangetroffen.
Vondsten ervan zí3n echter ook bekend uit Zeebrugge (ALLEIIEERSCH

L.,r977).

IV.K.6 Memorandum no24 : Trichophorum cespitosum

Van deze soort worden er twee ondersoorten onderschei-
den. Subfossiel kunnen deze echter niet meer gedetermi-neerd

worden. Beide ondersoorten hebben blijkbaar wel een enigszins
afwijkende standplaats en areaal. Volgens DIERSSEN K. (f982)
verk-i-est Trichopohorum cespitosum ssp. cespitosum eerder voch-
tige tot natte gedeelten van ombrotrofe venen in boreale tot
arctische of montane tot alpiene gebieden. Trichophorum cespi-
tosum ssp. germanicum lijkt meer gebonden aan de bulten op

hoogvenen, vooral clan in de oceanische tot suboceanische ge-

bieden. Voor N.W.-Duitsland werd deze samenhang in het begin
van deze eeuw ook vastgesteld (WEBER C.A.,L9O2 apud OVERBECK

F.,1975). Een geringe ui-tdroging van het veen werkt een forse
uitbreiding van Trichophorum cespitosum in de hand (ELLENBERG

It.,1963). Dit is eerder logischrEezien de groeiwijze te verge-
lijken is met die van Eriophorum vaginatum. Subfossiele vond-
sten zt)n niet zo algemeen en de nootjes ervan blijken bij het
doornemen van de literatuur echt zelden te zr)n.

IV. K.7 Ivlemorandum no 25: Sphagnum papillosum

Sphagnum papillosum hebben we slechts enkele malen

gevonden en deze soort speelt slechts in één profiel een be-
langrijke rol, dit in tegenstelling tot Sphagnum imbricatum.
Bij STOCKMANS F. & VANHOORNE R. (1954) ontbreekt deze soort
he1emaal. Ivlomenteel is Sphagnum papillosum een soort van hoog-

venen die echter niet zozeer bultenvormend is maar z:-c}l. eerder
in vlakke horj-zonten uítspreidt. Vanzelfsprekend treedt dÍe
ook op buiten het hoogveen; vooral in vochtige tot natte, oli-
gotrofe laagvenen (Caricion lasiocarpae). Deze soort kent
hoofdzakelijk een oceanische tot suboceanische verspreiding en

dan vooral in de gematigde zone. In meer continentale gebie-
den wordt Sphagnum papillosum vervangen door Sphagnum fuscum

en Sphagnum magellanicum.
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WESTFIOFF V. & DEN HELD A.J. (1969) beschou$/en deze
soort dan ook al-s een kentaxon van het Erico-sphagnion. Bij
VANDEN BnnCHeN C. (195I) is Sphagnum papillosum in het laag-
ste gedeelte van de bult de belangrijkste hoogveenvormer en
dit zowel in de Kempen als in de Hoge Ardennen. Sphagnum im-
bricatum ontbreekt bijna volledig. De reden hiervoor werd
reeds aangehaald. DIERSSEN K. (f982) vermeldt Sphagnum pa-
pillosum als differentiërende soort voor het Oxycocco-Eri-cion
Tiixen 37 t.o.v. het Erici,on tetralicis Schwick 33. Voor re-
cente vegetaties in N.W.-Duitsland plaatst MULLER K. (I965)
deze soort binnen de Sphagnum magellanicum-gemeenschap die
t.o.v. de afhankelijkheid van de grondwaterstand een grote
ecologische amplltudo heeft. Deze gemeenschap kan reeds
voorkomen binnen het bereik van de slenk maar kan lanq door-
groeien.

In het verleden speelde Sphagnum papillosum met
Sphagnum j-mbricatum een dominerende rol in de hoogvenen langs
de zuidelijke Noordzeekust. Naast de reeds vermelde gegevens
voor N.W.-Duitsland (zie bij IV.B) werd die ook overvloedig
gesj.gnaleerd in Nederland (v.b. VAN GEEL 8.,1978) en in De-

nemarken (AABY B. & TAUBER H.,L914). Sphagnum papillosum
ontbrak ook niet in het 'Schwarztorf'. KLINGER P.U. (1968)

onderscheiclde in Holstein een Sphagnum papillosum-groep die
op de lagere gedeelten van de bulten zou voorkomen. Ook bij
het turfonderzoek komt er een duidelijk verschil aan het licht
tussen beide hoogveenvormers (zie o.a. IV.B). In dit verband
hêbben'we echter de hev'i-nriingen van VAN GEEL B. (I978) nog niet
vermeld:

ongeveer tegelijkertijd begonnen Sphagna sect. Cymbi-fo1ia
zich te manifesteren, zowel in het profiel Wietmarscher lvloor

III als in het profiel Engbertsdijkveen I
de lokaal relatief vochtige condities van Engbertdijkveen I

begunstígden de groei van Sphagnum papillosum, een eerder
hygrofiele soort

in W.M. III ontstond er ongeveer tegelijkertijd op een eerder
droge bult een vegetatie met Sphagnum imbricatum

dit gelijktijdig verschijDêrlr ondanks verschillende lokale
omstandigheden duidt op een belangrijke klimaatsverandering in
de zin van een meer oceanisch kl-i-maat
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IV.K. 8 Memorandum no26: CaricÍon Iasiocarpae Lebrun et a1 49

Dit verbond is reeds gedeeltelijk aan bod gekomen bij
de bespreki-ng van vegetaties met Menyanthes trifoliata en de
'Braunmoostorfe'. Deze vegetaties zijn bij wEsrHoFF v. & DEN

HELD A.J. (1969) slecht uitgewerkt, hoofdzakerijk omdat ze in
Nederland slechts sporadisch aanwezig zijn. Voor de ecologie
der mossen in deze vegetaties verwezen we reeds naar DIERSSEN
K.(1982). om een beter inzicht te krijgen in dit verbond en
de ecologische eisen van de verschillende gemeenschappen beter
te begrijpen overlopen we nu de bevindingen van dezelfde auteur.

DTERSSEN K. (1982) onderscheidt binnen de orde der
scheuchzerietalia palustris twee verbonden; het Rhynchosporion
albae en het Cari-cion Iasiocarpae.
De vegetatie groeit in dit raatste verbond hoger en de produc-
tj-e is er tevens hoger; het is kenmerkend voor mesotrofe bio-
topen. Het 9effgelgg_leg]ggelpge osvatd 23 en het geffgs!g$_
rgglrglgg osvald 23 vormen er de voor ons belangrijkste asso-
ciatj-es. Qgrgl-Iggrgsgrpg is het kentaxon van de eerstvermel-
de associatie. Deze soort is aspectbeparend en daarnaast ziln
carex rostrata, Eriophorum angustifolium, comarum parustre en
I"lenyanthes trifoliata algemeen. rn de successieseries wordt
het gevolgd of voorafgegaan door verschilrende associaties;
- in meer eutroof water volgt het caricetum rasiocarpae op het
nattere Caricetum elatae

in meer mesotrofe milieu's groeit het Caricetum lasiocarpae
naast het nattere Caricetum rostratae
- bij tril-venen komt het voor tussen open water en hogergelegen
oligotrafente associaties

in het Atlantisch gebied kan de associatie ook voorafgegaan
worden door het Cladietum marisci.
De groeiplaatsen zijn bijna het ganse jaar verzadigd met r^rater.
Wegens het trilveen-karakter worden ze slechts zelden overspoeld.
9gfgl_fgglIelg is het kentaxon van de andere associatie. Deze
associatie vormt een soortenarme, open vegetatie waarin naast
het kentaxon vooral Eriophorum angustiforium, comarum palustre
en lvlenyanthes trifoliata belangrijk zijn.
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Het Caricetum rostratae is het belangrijkst in o1igo- tot
mesotroof water en wordt er meestal opgevolgd door het Ca-

ricetum lasiocarpae of door het Caricetum limosae. Dit vege-

tatietype staat gedurende het grootste gedeelte vàn het jaar
onder water. De bodem droogt er zo goed a1s nooit uit. De

amplitudo t.o.v. de waterstand is er tamelijk gering maar t.o.v.
de voedselrijkdom en het klimaat is de amplitudo veel breder.



IV, L Vu rlvlnee

IV.L.1 Ligqing

Deze boringen bevinden zich
de dorpskern van Meetkerke. De korte
oosteli jke richt.ing.

ÍV.L.2 Literatuurgegevens

I km ten noordwesten van
raai verloopt in noord-
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We hebben deze drie opeenvolgende boringen daar uit-
gevoerd omdat we op deze plaats een nog ongerept profiel konden
aantreffen. De raaí VuilvlaEe is volgens de bodemkaart (AI\4ERYCKX

J.8.,1958) aan de rand van het uitgestrekte, uitgeveende gebied
van Houtave gelegen. Het was de bedoeling om met die enkele
boringen een idee te hebben van het oorspronkelijk aanwezíge
veenpakket. Op de bodemkaart zijn de originele profielen weer-
gegeven als Br-gronclen.

IV.L.3 Bespreking boringen

De sedimenten boven het veen bestaan uit klei tot
zware kIe-i-. Boring 3 bestaat hoofdzakelijk uit berkenveen en
bij boring 2 bemerken we een verdere evolutie van het vervenigs-
veen. ÀIleen onderaan is het hout belangrijk. De top bestaat
volledig uit oligotroof mosveen.

IV.L.4 Bespreklng analyse turfprofiel

Bij Vuilvlage 2 bereikt het turf een dikte van 80 cm.

De basis ligt iets boven O m en we hebben met een duidelijk
verveningsprofiel te maken. Het berkenveen is er echter zwak
ontwikkeld; slechts alleen wat houtresten onderaan in het turf.
Calluna vulgaris is daarentegen wel goed vertegenwoordigC aan
de basis. Werd deze boring juist genomen op een meer open plek?

De verCere vervening komt ons reeds vertrouwd voor.
In een eerste faze hoofdzakelijk Sphagnum palustre en Polytri-
chum strictum met eveneens een belangrijke aanwezigheid van
Aulacomnium palustre, Pohlia nutans en Sphagnum sect. Acutifolia.
Hogerop het turfprofiel komt deze laatste soort op de voorgrond.
Het blijft <1us een zeer oligotrofe vegetatie die bijna uitslui-
tend uit mossen bestaat. Wegens de hoge ligging kon deze vege-
tatie niet tot een ombrotroof type evolueren, iets wat v.b. bij
Stalhille-Ruilverkaveling wel nog kon (zie bij IV.H).
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IV.M.1 Ligging

Deze raai boringen hebben we in twee delen opgesplÍtst
omdat deze volgens de bo<lemkaart (AIIBRYCKX J.8.,1958) doorge-
sneden wordt door kreekruggronden. Het begin van de raai ligt
ten noorden van de dorpskern van Meetkerke, vlakbij de weg Oos-

tende-Rrugge. Het eínde ervan ligt I km ten westen van de

dorpskern van Zuienkerke. Deze raai verloopt j-n noord tot noord-
westel-t jke richtÍng.

IV. l{. 2 -T.iteratuurgeqevens

volgens de bodeml<aart bevinden alle bori-ngen z-i.ch op

de oude kleiplaatgron<len (Cr-profiet). OmCat we echter nergens
veen aanqetroffen hebben vermel<len we uitgehrrei<l de gegevens

d-i-e meer i-nformatie over het aI clan niet ontb::eken van veen on-
cler oude kle-i-plaatqronden in dit gebierl kunnen verstrel<ken.
tle groeve van St.-Pieters-Brugge ís volgens de bodemlcaart
(AI'ÏRRYCKX J.F..,1958) ook gelegen op de oude kleiplaatgronden.
\nlanneer we echter de groevewand van deze zanclwinninqsput bekij-
ken, stellen vre vast clat de Duínkerken-sedimenten er inclerdaaC
uj-t l<le-r bestaan maar dat ze op een veenlaagje of op een holo-
cene podzol rusten. Boven het nj-veau van +2 m kon <lie podzol
z.ich niet meer ontwikkelen (PAEPE R., VANHOORNE R. & DERAYI'IAE-

ker D. ,L972) .

In het begin van deze eeuw was er een andere coupe

zichtbaar. RUTOT A. (19O2-19O3) vermeldt er een diep ingesne-
den geul met zanden die de volgende kenmerken meekregeni
sabLe jaune et meuble, uers Le nord iL forme d'énormes rauíne-
ments de pLus de L0 mètres de profondeut, dont Le fond est rem-
pLí d.e tourbe et de trones d'arbz,es bouLeuensés, prouenant du

nemaníement du bane de tourbe en sítu formant La base des ten-
nains modernes.

Deze auteur kon dus duidelijk geulvorming vaststellen vlakbij
de poldergrens. Aan de rand van deze geul werd trouwens de

'Brugse boot', die van Keltische ouderdom is (THOEN H.,1978),
gevonden. Daarvoor baseerde de auter,rr zíc}:. niet alleen op het

1A +
type maar ook op een C'=-datering (1go : 80 A.D.). Hieruit
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besluit hij dat deze omgeving reeds vanaf de Duinkerken r-
transgressie in verbinding stond met de zee. Het zuiderijk
gedeelte van het 1íthostratigrafisch profiel van het Oostelijk
Kustgebied (DE BREUCK W., DE MOOR G. & MÀRECHAL R.,1969 ) ver-
roopt parallel met onze raai Meetkerke-Zuienkerke. Tussen
deze twee dorpen ontbreekt het veen. we treffen er d.e afzeL-
ting van Duinkerken aan. Deze wordt onderaan gevormd door
zandige klei tot kleihoudend zand met scherpgruis en scherpen
(vooral cardiurn edule) met aan de top soms een dun veenlaagje.

IV.M.3 Bespreking boringen

o-8
Aan de top bestaan alle profielen uit klei tot zware

klei. Die gaat in alle gevallen over naar grovere sedÍmenten.
Deze sedimenten zí1n duiderijk marien; de overvroedige aanwe-
zigheid van mariene schelpen is hier het beste bewijs voor.
wegens het ontbreken van een veenlaagje of een holocene podzol
kunnen we ook stellen dat die pas na de veengroei afgezet zijn.
rn sommige gevalren ziln ze nog kreihoudend naar beneden toe
maar in andere niet. we stelden tevens verspoeld veen vast.
Naar het einde van de sedimentati.eperiode werd het milieu rus-
tiger -het kwam hoger te liggen- zodat zj,ch, nog een dikke klei-
laag kon ontwikkeren. Arleen deze krei aan de top bepaart hier
echter het bodemtype. Deze vorgens de bodemkaart sterk ver-
schilrend geklasseerde Ar-gronden en cr-gronden hebben in dat
geval slechts een verschillende toplaag.

b) 20-28
Bovenaan treffen we hier een klei tot lichte klei aan.

Naar beneden toe worden de sedimenten zandiger. rn dit gedeel-
te bemerken we we1 meer afwisselende gelaagdheden met fijn zand
en lichte klei. rn grote lijnen was het milieu hier dus rusti-
gert de sedimenten hier sluiten meer aan bij het wadmil-ieu dan
bij geulen. De afzettingen hebben echter hetzelfde mariene ka-
rakter met veel mariene schelpen en verspoerd veen. Als besruit
kunnen we stellen dat in dit gebied met oude kleipraatgronden
het veen ontbreekt. In hoeverre het al dan niet weggeslagen
is konden we niet met zekerheid bepalen. Duidelijke ravinati-e
werd echter wel vastgesteld door RUTOT A. ( 1902-1903 ) in de

haven van Brugge op een nog meer landinwaarts gelegen praats.
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IV.N.1 Ligging

Deze raaÍ boringen begint iets ten westen van de

dorpskern van Nieuwmunster. Deze raai verloopt parallel met
de weg Brugge-Wenduine over een lengte van 2 km. Het einde er-
van ligt ten zuidoosten van Wenduine; op iets meer dan 2 km

van de huidige kustlijn.

IV.N.2 Literatuurgegevens

Volgens de bodemkaart (AMERYCKX J.B.,J-952) strekt een

uitgebreide zone met oude kleiplaatgronden zich uit tussen de

plaatsen Víenduine, Blankenberge, Uitkerke en Nieuwmunster. De-
ze oude kleiplaatgronden zí3n wel op veel plaatsen uitgeveend.
De raai zelf is grotendeels gelegen op de oude kleiplaatgron-
den (C, en Cr)

Uit de omgeving van l{enduine zí1n ook belangrijke ar-
cheologische vondsten bekend (THOEN H.,1978). lleestal hebben
we te doen met bewoningssporen maar een begraafplaats werd
ook gevonden. Deze vondsten dateren vanaf de Flavische tijd
tot het midden van de IIIe eeuw. Iets ten noordoosten van de

beschreven raai werd zelfs een houten constructie gevonden.
Volgens dezelfde auteur lag er in Wenduine een vicus, gegroeid
uit een primitieve bewoningskern langs de kust. Het betreft
echter allemaal losse vondsten waarvan de stratigrafie ook niet
duidelijk is.

IV.N.3 Bespreking boringen

Vooraf valt op te merken dat er een zeer grote regel-
maat in de profielen waar te nemen is. Hierop komen slechts
enkele uitzonderingen voor:
- profiel 4 heeft een dubbele veenlaag: een rietveen werd er
tijdetijk overspoefd d.oor een lagune waarin de zware, blauwe
klei sedimenteerde. Hierop installeerde zich terug een rietveen
dat nu wel kon evolueren naar een oligotroof veen.
- profiel 6 is uitgeveend-
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Waarschijnlijk is de top van dit turfprofiel niet
geërodeerd. Argumenten hiervoor zijn het dikke' homogene

kleipakket dat op het veen rust en de aanwezigheid van een

wein-i-g verweerde horizont met Sphagna sect. Cymbifolia (zt-e

bij III.C). Omdat we de waarde van de inklinking onvoldoende

kennen, is het moeilijk uit te maken in hoeverre het veen op

deze plaats lager gelegen is. Voor de bijna identieke ont-
wikkeling van het turf sommen we nu enkele mogelijke oorzaken op:

het veen werd in aIle gevallen gevormd op de laguneklei. De

pleistocene dekzanden lagen bij de vorming reeds op enige

diepte; ook invloed van kwelwater en kwelzones ontbrak er dus

nu i-s het gebied niet doorsneden door zgn. kreekruggronden

zodat er tijdens de veenvorming zeker geen rivierinvloed zal-

aanwezig geweest zL)n
het gebied werd bijna niet door erosiegeulen aangetast. De

veengroei werd er dus plaatselijk helemaal niet beïnvloed of
vervroegd gestopt door een stijgende mariene invloed
- het turf lijkt hier wel maximaal ontwikkeld. In vele geval-
Ien bereikt het een dikte van bijna 2,5 m. De hoogteligging
blijft dezelfde aIs in meer westelijke gebieden: basis rond

-2 m en de top rond O m.

Op de laguneklei ontwikkelt zich meestal een rietveen'
bijna Steeds vermengd met zeggeveen. Reeds vlug echter tref-
fen we elementen aan die op een mesotroof veen wijzen; l'lenyan-

thes trifoliata en mossen zoals CaIIiergon sp. en Tomenthypnum

nitens. In één enkel geval treffen we nogal wat houtresten aan

vlak boven het rietveen (profiel 2L).

Het overgrote gedeelte wordt ingenomen door een o1i-
gotroof veentype 11 8OA van het turfprofiel). Ook dit wijst
op een geringe invloed van buitenaf. In de beginfaze van dit
oligotroof veentype hebben we regelmatig Polytrichum herkend

maar het overgrote deel bestaat uit een verweerd tot sterk ver-
weerd veen. In alle gevallen vonden we aan de top een weinig
verweerde horizont met Sphagna sect. Cymbifolia. We hebben

hier tijdens de boringen een mooi contrast in het oligotroof
gedeelte r^raargenomen. Alhoewel het contrast níet zo scherp is
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als dit tussen het 'schwarztorf' en het 'WeiBtorf in N.W.-

Duitsland en aangrenzende gebieden (zie bij OVERBECK F.,L976),
hebben we híer een gelijkaardig verschijnsel kunnen vaststellen.
Bij deze waarneming rijst de vraag waarom we dit verschijnsel
in de meer westelíjke gebieden, I'raar het hoogveen ook voldoen-
de ontwikkeld is niet zo duidelijk opmerkten. Dit moeten we

grotendeels wijten aan het uitgestrekte gebied met ongestoorde

ontwikkeling van het hoogveen. In de meer westelijke gebieden

is deze horizont ook aanwezLg. Daar wezen we trouwens op bij
de bespreking van fle turfprofielen maar wegens het voorkomen

van meer erosie, de mogetijke invloed van rivieren en van kwel

en het vroegtijdig stoPzetten van de hoogveenonywikkeling op

sommige plaatsen, l<wam dit niet zo duidelijk tot uiting in de

ve ldwaarnemingen.

Op het veen rust steeds een kleilaag. Bij het begin

van de raai is die wat lichter en iets hoger 1i99en ook fijn-
zandige afzettingen of sedimenten -met afwisselende gelaagdhe-

den van fijn zand en lichte klei. Dit zijn de zgn. Duinkerken

I-sedimenten (MOORMANN F. & AMERYCKX J.B. ' l95O) . Op het einde

van de raai bestaat het ganse pakket uit klei die onderaan wel

humusrijk is. In dit pakket hebben we nergens vegetatie-' ero-
sie- of bewoningshorizonten aangetroffen. We vonden dus geen

aanwijzingen dat cle sedimentatie in duidelijk gescheiden fazen

verliep.

IV.N.4 Bespreking analyses turfprofiel

Wcl9grse:!slg-9
Reeds bij de bespreking van de boringen bemerkten we

de geringe dikte van het ríet-zeggeveen. ondanks de lage lig-
ging van de basis is dit riet-zeggeveen nauwelijks 20 cm dik
en het bevat er reeds onmid{ellijk veel mesotrofe elementen.

In dit eerste gedeelte zí1n zohtat alle soorten van de Phrag-

mitetea en het open water, die we tot nu toe ontmoet hebben,

vertegenwoordigd. Deze soorten blijven bij het profiel lange

tijd aanwezig maar vanaf het niveau 2IO zí1n ze slechts van

ondergeschikt belang.
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De weefselresten verdwijnen snel en het zí1n alleen
de zaden en de vruchten die Sporen nalaten. Het gaat hier mis-
schien gedeeltefijk om soorten zoa:.s Cladium mariscus en Carex

elata die met hun diepere wortelstelsel in een oligotroof mi-
lieu standhouden maar veel resten zí1n er al zwemmend bij een

hoge waterstand terechtgekomen. Het plotse verdwijnen van eIe-
menten zoals Typha, Lophopus crystallinus, Potamogeton en Lem-

na die allei afkomstig zijn uit dit open water vormt er de bes-

te aanduiding voor. In feite bevinden we ons dan reeds volop
in oligotrofe veenvegetaties. Reeds aan de basis is het veen

rijk aan mesotrofe mossen met vooral Calliergon giganteum maar

ook Scorpidium scorpioides en Tomenthypnum nitens (zie bij IV.E)
Deze komen samen voor met de Cyperaceae en Phragmites australis.
De basis van het veen is dus reeds voedselarm en het water is
zeer ondiep. Gelijkaardige vegetaties werden beschreven door

SEGAL S. ( 1966 ) .

Vanaf het niveau 21O gaat het leeuwenaandeel naar de

oligotrofe mossen. Belangrijkste soorten zt4n Sphagnum Sect.

Acutifolia en Aulacomnium palustre. Deze mossen worden niet
aIleen begeleid door Eri-ophorum vaginatum, Polytrichum stric-
tum en Pohlia nutans maar ook door Sphagnum imbricatum en Cal-
liergon giganteum wat toch op een permanent hoge waterstand
wijst. Het ombrotroof turf is l5O cm dik. Heel kenmerkend is
toch wel dat Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum en

Poh1ia nutans de veenmosgroei niet kunnen volgen. Overigens

kunnen we dit hoogveen in drie delen onderverdelen;
een droog gedeelte met een constante dominantie van Sphagnum

sect. Acutifolia en een constant aanwezigheid van Calluna vul-
garis, Eriophorum vaginatum en Sphagnum imbricatum. Verder is
er nog de tijdelijke verschijning van Scheuchzeria palustris.
De aanwezigheid van Cenococcum geophilum valt volledig Samen

met dit gedeelte van het hoogveen

een vochtige faze bij de opkomst van Sphagnum imbricatum.
Erica tetralix en Sphagnum imbricatum, die reeds geruime tijd
aanwezig waren ontwikkelen zich hier zeer sterk samen met Sphag-

num sect. Cuspidata en Rhynchospora. De soorten van het droge

hoogveen verdwijnen,
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- een volgende stap bestaat uit de volledige ontwikkeling van

Sphagnum imbricatum. De andere soorten worden volledig naar
de achtergrond verdrongen zodat we een mooie illustratie krij-
gen van de horizont met Sphagnum imbricatum.

IV.N. 5 Memorandum n"27 : Phragmition (australis )

Alvorens het Phragmition te bespreken kunnen we eerst
eens nagaan hoe Phragmites australis zich gedraagt en vooral
hoe we deze soort bij de interpretatie van een botanische ana-

lyse van het turf moeten interpreteren. Phragmites australis
komt niet alleen in het Phragmition voor. In het water met een

relatief hoge voedselrijkdom zal het riet de andere soorten ver-
dringen en deze soort zorgt voor een snelle verlandlng. In
voedselarmer water is het riet ook nog aanwezig maar de plant
breidt er zich veel trager uit. De zaden kiemen slechts moei-
lijk maar éénmaal gevestigd zal- het riet zich snel via zijn wor-
telstokken uitbreiden. Die snelle verlanding, gevolgd door een

Magnouaricion en een Alnion glutinosae is het vertrouwde schema

van de verlanding -i-n voedselrijk water in de gematigde zone.

In onze profielen gaat dit schema niet op. Het Phrag-
mition en het Magnocaricion zijn er in de meeste gevallen wel
aanwezig maar het water is er te voedselarm zodat het veen in
de oligotrofe richting evolueert met uiteindelijk een al1es
verstikkende veenmosgroei. Het klimaat speelt bij die evolutie
natuurlijk een grote rol. In onze profielen treffen we Phrag-
mites australis dikwijls als enige soort in de laguneklei aan.
Dit sediment, dat nog overwegend klastisch is, mogen we niet
verwarren met de 'darg' die een brakwaterafzetting is met een

gelijktijdige klastische sedimentatie en accumulatie van Phrag-
mites binnen de getijdenzone. Bij ons echter is de grens tus-
sen zuiver veen en zuivere klei scherper. Hier kon Phragmites
beginnen groeien, éénmaal de klei hoog genoeg oogeslibd. De

wortelstokken van Phragmites drongen dan wel door in de lagune-
klei.

De vegetaties van het Pragmition worden meestal door

één bepaalde soort gedomineerd. Vegetaties met een dominantie
van Cladium mariscus, Typha angustifolia en Typha latifolia
hebben we reeds besproken. Het Scirpetum lacustris komt er aIs
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eerste stadium voor. We vonden Schoenoplectus lacustris slechts
in enkele gevallen en dan nog niet met zekerheid.

De rietlanden ziln in Nederland zeer algemeen en van

de vele associaties en subassociaties die VíESTHOFF V. & DEN HELD

A.J. (f969) onderscheiden' geven we hier degene die blijkbaar
het dichtst bij de eerste verlandingsfaze aansluiten:
- het Scirpo-Phragmitetum dat wortelt in een dikke, min of meer

compacte laag sapropelium op venige of minerale ondergrond.
Kan ook direct op klei- of veengrond groeien. Hiervan enkele
voor ons belangrijke subassociaties;

het ranunculetosum met als differentiërend taxon Ranunculus

lingua. De successie leidt naar het lvlagnocaricion of de

Parvocaricetea
het solanetosum met als differentiërende taxa Solanum duI-
camara, Galium palustre en Carex paniculata.

het Thelypterido-Phragmi-tetum dat aanwezig kan blijven r^taar

boomopslag verhinderd wordt. Vormt een overgang naar het Cari-
cion davall:-anae. Hierin spelen Calliergon gi-ganteum en Drepa-
nocladus aduncus een bel-anrijke rol (SEGAL S.).

Naast Phragmites australis bevatten de rietlanden nog

heel wat andere planten. VeIe ervan hebben we subfossiel terug-
gevonden maar hebben we bij de memoranda niet vermeld. De be-
Iangrijkste zí1n Ranunculus lingua, Alisma plantago-aquatica,
Lycogus europaeus, Mentha aquatica, sparganium emersum en so-
lanum dulcamara. Phragmiti-on-turf bevat eveneens resten van

planten die strikt genomen tot de vegetaties van open water
moeten gerekend worden. Deze kunnen echter in mozaïekvorm met

het Phragmition voorkomen. Hun zaden en vruchten zullen zeker
in het Phragmition aangespoeld zijn.

Vermeldenswaard is we1 dat de normale verlanding in
de lagune van de Basse-Picardie gevormd wordt door het Cladie-
tum marisci (WATTEZ J.R.,1968). Rietvegetaties zi3n er meestal
pas ontstaan na een verstoring van het milieu (verdrogen' af-
branden).
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IV.O.1 Ligging

Deze raai boringen begint ongeveer 1 km ten noorden
van de dorpskern van Zuienkerke. De raai verloopt in zuidwes-
telijke richting, bijna paralIeI met de Blankenbergse Vaart.
Het eindpunt ligt 2 km ten oosten van de dorpskern van Nieuw-
munster.

IV.O.2 Literatuurgegevens

Volgens de bodemkaart (AMERYCKX J.8.,1952) bevinden
de boringen zich voor het merendeel- op de oude kleiplaatgron-
den (C, en CZ). Net zoals bij Wenduine-Zuid wordt de raai op
één plaats doorsneden door een smalle wig van een kreekruggrond.

IV.O. 3 Bespreking boringen

Deze raai bevat terug heel wat meer variatie alhoewel
ze bijna alle, als oude kleiplaatgronden vermeld staan op de

bodemkaart. Dit komt door het geringe verschil bovenaan de

profielen. De eerste drie profielen bestaan onderaan uit fijne
tot middelmatige zanden. Ze bevatten dikwijls mariene (schel-
pen(resten) en soms verspoeld veen. Naar boven toe worden die
wadsedimenten zwaarder en bestaat er nog weinig verschil met

het bovenste gedeelte van vele van de volgende profielen.

De volgende vier profielen omvatten allen vervenings-
profielen. De basis ervan ligt rond -I,5 m en het turf bereikt
êrr voor een verveningsprofiel althans, een maximale dikte;
meer dan 2 m. Telkens werd de podzol, gevormd in de pleisto-
cene sedimenten nog aangeboord. Hierop rust een houtveen dat
echter vlug overgaat in een oligotroof veentype. Aan de top
komt een weinig verweerde horizont voor met vooral Sphagnum

sect. Cuspidata maar ook Sphagnum sect. Cymbifolia. Dit feno-
meen hebben we tot nu toe nog niet vastgesteld aan de top van
een verveningsprofiel. Het veen wordt afgedekt door sedimenten
die variëren van fijn zand tot lichte klei. In profiel 7 heb-
ben we een mooie illustratie van de erosie op het veenpakket.
A1leen de basis ervan is bewaard terwijl we hogerop wadafzet-
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tingen krijgen met onderaan vee.l dunne laagjes verspoeld veen.
Hogerop bestaat dit sedimentatiepakket uit klei die zeker zo

zwaar is als in de omliggende profielen waar het veen volle-
dJ-g ontwikkeld is. De afzettingen van de profíelen 9 en IO gaan

vlug over in zandige sedimenten met veel verspoeld veen. Hierin
is niet dieper te boren.

Verder hebben we in deze raai nog twee duidelijke
verlandingsprofielen. Profiel 8 geeft ons het vertrouwd beeld
dat sterk gelijkt op de serie van Wenduine-Zuid. Profiel 12

is van groot belang; aan de basis wordt het verlandingsveen
overstroomd door de lagune waarna opnieuw een verlandingsveen
ontstaat. De latere evolutie vertoont verder geen speciale
eigenschappen. In beide profi-elen, net zoals in het volgende,
is de weinig verweerde horizont met Sphagnum sect. Cymbifolia
duidelijk ontwikkeld.

Profiel Il toont ons het dikste veenpakket dat we

aantroffen. Onder het oligotrofe gedeelte bevindt zich een

dik veenpakket met een sterk verweerd houtveen en zeggeveen.

De basis ervan konden we niet bereiken. Aan de basis ervan'
rond -2r65 m, troffen we nog anorganisch materiaal en Alnus

aan. Misschien hebben we met een bosveen te doen dat reeds

voor de veralgemeende vervening ontstond wegens de nabijheid
van rivierwater. Om hierover uitsluitsel te geven beschikken
we niet over voldoende gegevens.

IV.O.4 Bespreking analyses turfprofiel

Zuienkerke-Noord 4

Aan de basis van dit profiel herkennen we duidelijk
de kenmerken van een verveningsprofiet dat tijdelijk overspoeld
werd. De hoofdmassa bestaat grotendeels uit houtresten tussen

het niveau 15O en het niveau 2OO. Vooral in het begin is de

humificatie hoogt de aanwezigheid van Hypnum cupressiforme
wijst ook in die richting. Sommige zaden zíin er \^Taarschijn-

fijk met het water aangebracht; verder werden er weinig resten
bewaard.
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Vanaf het niveau I5O kan een oligotroof veen zích.

op die dode massa (met vooral hout) ontwikkelen. Reeds bij
het begin ontbreken de 'l"lineralbodenwasserzeiger' bijna volle-
dig (zie bij III.B). Het lijkt alsof een ombrotroof turf on-
middellijk op het turf met houtresten rust. Het grootste ge-

deelte van dit oligotroof sluit aan bij de bulten. Er is een

dominantie van Sphagnum sect. Acutifolia, vergezeld van Erio-
phorum vaginatum en Cal-luna vulgaris. Pohlia nutans, Aulacom-

nium palustre en Polytrichum strictum spelen maar een beschei-
den rol.

Vanaf het niveau 60 lijkt deze vindplaats natter te
worden en alleen Sphagnum sect. Àcutifolia kan nog enigszins
standhouden. Nu domineren de soorten van de slenk of de rand

ervan met vooral Sphagna sect. Cuspidata, begeleid door Erica
tetralix en Rhynchospora. Een horizont met Sphagnum sect.
Cymbifolia ontbreekt. Toch treffen we aan de top een sterke
verandering aan die het gevolg kan zí1n van een klimaats\ntij-
zígtng zodat die verandering stratigrafisch gezien hiermee

waarschijnli j k overeenkomt.

IV.O.5 l{emorandum no28: Ericaceae

De oligotrofe venen worden ook gekenmerkt door enkel-e

Ericaceae. In het Atlantisch gebied van de gematigde zone ziTn
vooral Erica tetralix, Calluna vulgaris, Oxycoccus palustris
en Andromeda polifolia van belang. Alhoewel aIleen Andromeda

polifolia beperkt blijft tot de Oxycocco-sphagnetea zijn de an-

dere soorten ook zeer belangrijk in hoogveenvegetaties. Voor

hun plaats binnen het bulten slenken-complex verwijzen hte eerst
naar de figuur bij IïI.B.

Volgens KLINGER P.U. (1968) is
Erica tetralix belangrijk binnen de Sphagnum tenellum-groep
Calluna vulgaris belangrijk in de Sphagnum rubellum-groep

- Andromeda polifolia, net zoals Oxycoccus Palustris veel min-

der differentiërend
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I\i. P. I Ligging

Deze raai start 115 km ten westen van de dorpskern
van Nieuwmunster en verloopt in noord tot noordwestelijke ri-ch-
tingr paralrel met de Brankenbergse Vaart. De boringen eindi-
gen op iets minder dan 2 km van de huidiqe kustlijn.

IV.P.2 Literatuurgegevens

Net zoals Víenduine-Zuid valt deze raai binnen het uit-
gestrekt gebied met oude kleiplaatgronden (AI'IERYCKX J.8.,1952).
Bijna alre bori-ngen liggen op cr-9ronden. Enkele ervan verto-
nen een uitgeveend profiel (OU2). Het lithostratigrafisch pro-
fiel van het Oostelijk Kustgebied (DE BREUCK W., DE MOOR G. &

I4ARECHAL R.,1969) komt ook in de onmiddellijke omgeving van deze
raai. Volgens deze auteurs heeft het veen een dikte van O,5
tot 2 m en rust het veen ofwel op een zandige, schelprijke af-
zetting ofwel op een afzetting bestaande uit klei tot zand met
bovenaan een kleiige topzone. Beide types van afzettingen wor-
den gezien al-s de afzetting van Zuienkerke. Deze afzetting van
Zuienkerke zou dan tijdens de hoogste stand van de zeespieger
tijdens het Atlanticum gevormd zr1n.

IV.P. 3 Bespreking boringen

eL-9:9-
Het veen ontbreekt slechts in één geval, profiel 2.

onderaan dit profj-er bestaan de sedimenten uit raminae met
fijn zand en lichte ktei waartussen ook laagjes verspoeld veen
voorkomen. Boring 5 kon wegens het sterk zandige karakter
n-iet voltooid worden. rn alle andere gevallen is de veenraag
goed ontwikkeld. Het veen ,bereikt er een dikte van 1 2 m en
het is tussen -2 en O m gelegen. Bekijken we de genese en de
evorutie van het veen, dan kunnen we drie types onderscheiden;

de profielen O en I geven de normale evolutie van een verlan-
dingsveen op de laguneklei. Aan de basis een rietveen, 9e-
mengd met zeggeveen en een onbelangrijk gedeelte hout. Dit
turf gaat naar boven toe vlug over in een turfsoort, gevormd
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in een oligotroof milieu. Deze evolutie kennen we reeds van

op vele andere plaatsen.
de profielen 3,4, (5) en 6 zí}n daarentegen verveningsprofie-

Ien. Nadat we in de loop van de raai Zuienkerke-Noord in het
gebied met de laguneklei terechtgekomen waren stellen we hier
een zwakke opduiking van het Pleistoceen vast. Dit verschijn-
sel hebben we reeds herhaalde malen vastgesteld (zie bij IV.G,
IV,I). De top van de podzol schommelt rond -1,5 m. Het turf
met vooral berkenresten gaat vlug over in een Sphagnum-turf
met Eriophorum en Ericaceae. In profiel 6 komt aan de top een

weinig verweerd turf voor met veel Sphagnum sect. Cymbifolia.
de profielen -1,8 en 9 vertonen een speciale evolutie. De

veengroei begint a1s een verlandingsveen. Het veen gaat echter
over in een houtveen, zoals dit bij de huidige verlandingssche-
ma's het geval is. In onze profielen vormt zo'Í! evolutie echter
een uitzondering. Ze kan het best verklaard worden door een

inbreng van materiaal van buitenaf of een stj-lstand van de

veengroei (zie bij III.B). Van deze profielen beschikken we

echter niet over detailanalyses zodat we hierbij geen verdere
veronderstellingen naar voor zullen brengen.

De klastische sedimenten bestaan aan de top uit klei
en naar onderen toe bevatten ze meestal iets grover materiaal
onder de vorm van klei=zand laminae. Vlak boven het veen ziln
ze dan terug iets zwaarder. Er waren geen kenmerken voorhanden

om hierin verschiltende periodes van sedimentatie te onderschei-
den.

b)-19:lZ-
De dikte van het veen bedraagt in deze profielen ook

ongeveer 2 m. Profiel 15 is uitgeveend en het veen in profiel
12 is gedeeltelijk geërodeerd of de groei- ervan is tijdig stop-
gezet. Alhoewel de top van het profiel L4 uit identieke afzeL-
tingen bestaatr gaa.n die naar onderen toe over in fijnzandige,
gelaagde afzettingen t,ret bandjes verspoeld veen. In de overi-
ge gevallen evolueert het veen zoals we dit gewoon zí1n in
verlandingsprofielen. Toch is het aandeel van hout in het turf
in sommige gevallen belangrijk. De laatste turfprofielen (13,
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16,l-7) sluiten dan eerder aan bij de derde groep die we hier-
boven vermeld hebben. Verder kunnen we geen noemenswaardige

verschillen met het eerste gedeelte van de raai noteren. AIs

algemene opmerking kan wet gelden dat de horizont met Sphagnum

sect. Cymbifolia in de Blankenbergse Vaart (Zuia) niet zo

duidelijk tot uiting komt als in Wenduine-Zuid. Toch zijn er

voldoende aanwijzingen voorhanden om een belangrijke aanwezig-

heid te veronderstellen.

IV. P.4 Bespreking analyses turfprof i-elen

c) -91 elEelhe reEe -y331!--(Zs] 
gL 

- l-
De basis van dit verlandingsprofiel bestaat vooral

uit Phragmites australis en enkele Cyperaceae. Daarnaast zí1n

er enkele elementen van de Phragmitetea aanwezig. llet deze

verlandingsfaze zijn we ondertussen vertrouwd geraakt. Vanaf

het niveau 22O komt een elzenbroek voor (zie bij IV.P). Aan-

wijzingen hiervoor vinden we in de massale aanwezigheid van

hout en de vruchten en katjes van Alnus glutinosa. De weinige
andere resten typeren trouwens ook het elzenbroek. Deze aan-

vankelijke evolutie van ondiep, open water naar een elzenbroek

komt nu meer voor en wordt als normaal beschouwd voor de ver-
landing van voedselrijk water. In de verlandingsserie van de

Iagune vormt deze evolutie echter een uitzondering. In dit
profiel is het elzenbroek door de verzuring van het milieu
tot de ondergang gedoemd.

op dit afstervend elzenbroek vestigt zich blijkbaar
een Typhetum latifoliae (zie bij III.F): het is een verschijn-
seI dat in onstabiele milieu's meermaals voorkomt. Alnus 91u-

tinosa r^rordt nu slechts gedeeltelijk vervangen door Betula al-
ba. In de beginfaze speelt de berk nog een zekere rol maar

zelfs deze Soort kan niet standhouden, net zoals Ranunculus

lingua, Carex pseudocyperus en Carex paniculata. In het meso-

tot oligotroof veen herkennen we naast het dominerende Sphag-

num sect. Acutifolia de vertrouwde soorten zoals Carex rostra-
tà, tvlenyanthes trifoliata en Sphagnum palustre'
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Het oligotroof gedeelte beslaat I7O cm; hiervan
kunnen we 13O cm als ombrotroof beschouwen. In het minero-
troof gedeelte is er de langdurige aanwezigheid van Toment-

hypnum nitens. De drie begeleidende mossen, met name AuIa-

comnium palustre, Polytrichum strictum en Pohlia nutans con-
centreren zich vooral in dit minerotroof gedeelte. Belangrijk
is ook de bijna constante aanwezigheid van Sphagnum imbricatum.
Deze vormt samen met Sphagnum sect. Acutifolia en Eriophorum
vaginatum het hoofdbestanddeel van het eerste gedeelte van

het oligotroof veen dat we zeker vanaf het niveau 12O als een

bultvegetatie kunnen beschouwen. Dit eerste gedeelte bevat
tevens een gering aantal resten van Cenococcum geophilum-

Vanaf het niveau 70 nemen we een onmekeer waar.
Sphagnum sect. Cuspidata vervangt er Sphagnum sect. Acutifolia.
Later vervangt Sphagnum imbricatum de eerstvermelde soort.
Tussen de niveau's 50 en 70 wijst ook de aanwezigheid van

Rhynchospora en Erica tetral-ix oP een verhoogde vochtigheid.
Het begin van de horizont met Sphagnum imbricatum wordt zo

aangekondigd. Een identieke evolutie hebben we reeds waarge-
nomen. Deze horizont heeft een dikte van Or 5 m en de slenken-
soorten bl5-jven zwakjes maar constant vertegenwoordigd.

b) -El elEerbe rsEe-yesr!- !Zur9)- I9-
Dit profiel rust aan de basis op de laguneklei. In

een eerste faze spelen niet aIleen Phragmites australis en

Cyperaceae maar ook de Sphagna en Alnus glutinosa een belang-
rijke rol. Het betreft hier waarschijnlijk een zeer ondiepe

waterplas waar het riet en de els in het begin bepalend waren

maar wegens de hoge ligging vlug moesten inboeten. Een exacte
reconstructie is moeilijk te maken tussen 22O en I9O cm. Toch

staat vast dat de vegetatie vanaf het begin veel voedselarme
soorten bevat en de invloed van min of meer voedselrijk of
open water boven het niveau l9O verdwenen is. Het veen groeide
dus vlug boven het waterpeil. Boven dit niveau treffen we nog

sporadisch enkele nootjes van Cyperaceae aan.
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We kunnen zelfs rustig stellen dat het oligotroof
gedeelte meer dan I8O cm dik is. Het ombrotroof gedeelte be-
reikt zelfs een dikte van 160 cm. Over een dikte van meer dan

1 m wordt in het turf vooral Sphagnum sect. Acutifolia aange-

troffen. Begeleidencle soorten zlJn Eriophorum vaginatum en in
mindere mate Calluna vulgaris en Sphagnum imbricatum. De ve-
getatie sluit er dus eerder aan bij de bulten. In het eerste
gedeelte spelen echter de drie begeleidende mossen (Aulacom-

nium palustre, Polytrichum strictum en Pohlia nutans ) een be-
Iangrijke ro1. Ook in dit geval worden ze naar boven toe
overwoekerd door de veenmosgroei.

Net zoals bij het vorige profiel komt er bovenaan een

identieke kentering. De dominantie van Sphagnum sect. Cuspida-
ta, begeleid door Erica tetralixrRhynchospora en Drosera inter-
media verraadt een slenkenstadium. Inmiddels zí3n Sphagnum

sect. Acutifolia, Eriophorum vaginatum en Cenococcum geophilum

van de kaart geveegd. Dit slenkenstadium houdt hier langer aan

dan in het voorgaande geval maar het wordt tenslotte toch ver-
vangen door Sphagnum imbricatum. Deze soort ontwikkelt zich
hier zo sterk dat de horizont met Sphagnum imbricatum zich hier
duide lijk manifesteert.

IV.P.5 Memorandum no29: het elzenbroekbos

Niet alle afzetti-n9eÍI, rijk aan resten van Alnus g1u-

tinosa werden gevonnd in een elzenbroek. Grosso modo kunnen

we stellen dat de s,gdirnentaire af,zettingen ontstonden in een

beekdalbegeleidend bos terwijl de sedentaire afzettingen ont-
stonden j-n een elzenbroekbos. Verder is er het pràbleem dat we

bij de aanwezigheid niet onmiddellijk van een horizont die een

bos ver.Legenwoordigt, kunnen spreken. In sommige vegetaties
staan de bomen ijI verspreid en zo krijgen we allerlei overgan-
gen naar een dicht woud.

Het feit dat een elzenbos geen eigen soorten heeft
zorgt voor een bijkomende moeilijkheid. Het wordt Paleobota-
nisch gezien dikwijls moeilijk om te weten in hoeverre de aan-

wezigheid van bomen al dan niet aan het toeval te wijten is.
Indien een veralgemeende horizonh met veel bomen misschien geen

andere plantensoorten bevat dan wijst die toch duidelijk op

speciale hydrologische omstandigheden, ÍI1. een relatief lage
grondwaterstand waarbij de veengroei dikwijls tijdelijk stopte.
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Synsystematisch vormt de klasse der Alnetea glutino-
sae een aparte groep. Edafisch onderscheidt deze zíc}] duide-
lijk van andere bosklassen. Toch heeft de klasse bijna geen

eigen soorten omdat de di.fferentiërende taxa t.o.v. de andere
bosklassen allemaal in vochti-ge klassen thuishoren (vooral
Phragmitetea en Salicetea) .

IV.P.6 lvlemorandum no30: afwisseling van bulten en slenken

De aanwezighei-d van oppervl-aktestructuren, meer be-
paald van bulten en slenken werd reeds aangehaald (zie bij III.B)
Dit verschijnsel is echter zo opvallend en zo algemeen en het
stratigrafisch onierzoek zo belangrijk bij de verklaring er-
van dat we het hier even verder uitdiepen. Het oppervlak van

onze hoogvenen vertoont een mozaïekvormige afwissel-ing tussen
bulten en slenken. Deze bulten hebben slechts een diameter
van f à 2 m en de slenken zLSn van dezelfde grootte-orde. Ze

hebben hun eigen kenmerkende soorten en een verschillende water-
huishouding.

De bulten worden gevormd door Sphagna' waarvan de

stengeltjes dicht bij elkaar staan zodat ze het water goed vast-
houden. zo zrJn ze tegen de relatief droge periodes beter be-
schermd dan de slenken. Daardoor is het ook te verklaren dat
de bulten bij droger periodes terrein winnen op de slenken ter-
wijl in vochtiger periodes net het omgekeerde het geval is.
Het reliëfverschil is in vochtiger periodes dan ook geringer.
De groei van de bulten wordt nog bewerkstelligd wanneer de Eri-
caceae zíclir vestigen, waarlangs de Sphagna kunnen omhooggroeien.
De eindstadia van de bulten zijn te droog geworden zodat de

veenmosgroei sterk geremd wordt. In dit stadium spelen lever-
en korstmossen een belangrijke ro1.

Het ontstaan van bulten en slenken verklaart DIERSSEN

K.(1982) door de aanwezigheid van geringe reliëfverschillen bij
het begin van de hoogveenvorming. Die zijn hoofdzakelijk het
gevolg van horstvormige planten zoals Eriophorum vaginatum.
De temporele afwisseling werd voor het eerst gesuggereerd in
1909 (SERNANDER R. apud OVERBECK F.,1975). Deze hypothese werd
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later door belangrijke auteurs overgenomen (OSVALD n.,:-.923;
TANSLEY A.G. ,L949; EUROLA 5.,L962). De argumenten voor het
weerleggen van deze theorie zijn grotendeels gebaseerd op stra-
tigrafisch onderzoek van turfprofielen in het hoogveen. Zo

vond CASPARIE l{. A. ( 19 6 9 ) dat ;
éénmaal de bulten en slenken gevormd deze relátief stabiel zLTn

- ze periodisch min of meer uitgebreid zijn maar in geen geval
temporeel met elkaar afwisselen
- in perioden van sterke veengroei geen opvallende reliëfver-
schillen bestaan zodat de temporele afwlsseling van bult en

slenk geen voorwaarde is voor de veengroei, zoals dit vroeger
gesteld werd.
Onafhankelijk van CASPARIE W.A.(1969) kwamen ook andere auteurs
tot gelijkaardige vaststellingen (OVERBECK F. ,1-975).

IV.P. 7 Memorandum no31: Caricetum paniculatae

Net als de andere associaties van het lvlagnocaricion
heeft ook deze associatie zt)n zwaartepunt eerder in Midden-
Europa. Zo is het Caricetum paniculatae volgens DIERSSEN K.
(f982) tamelijk algemeen op de Britse eilánden maar worden er
nooit uitgestrekte oppervlakken door ingenomen. Interessant
is tevens dat volgens WATTEZ J.R. (1968) Carex paniculata in
de lagune van de Basse-Picardie veel minder algemeen is dan in
de nabijgelegen aIluvi-ale vlaktes. Als rnogelijke oorzaken
geeft hij de geringere schommelingen van het waterpeil en het
venig substraat op.

Deze bultenvormende associatie worclt door WESTHOFF

V. & DEN HELD A.J. (1969) in twee subassociaties opgesplitst;
één ervan bestaat uit drijftillen in meer eutroof milieu, in

de successj-e voorafgegaan door het Cicuto-Carj-cetum pseudocyperi
en gevolgd door het Thelypterido-Phragmitetum of het Alnion
glutinosae

de ander vormt lintvormige vegetaties aan oevers op vaste
veengrond, vooral in contact met klei
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rv. Q. 1 Ligging

Deze kort raai
kenbergse Vaart. Ze is
oriënteerd en eindigt op

verloopt eveneens parallel met de BIan-
in de richting noord tot noordwest ge-
één km van de huidige kustlijn.

ÍV.Q.2 Li-teratuurgegevens

Deze raai valt nog volledig binnen het uitgestrekte
gebied met kleiplaatgronden. Volgens de bodemkaart (AMERYCKX

J.8., L952 ) bevinden alle profielen zich op Cr-9ronden. THOEN

H. (1978) vermeldt 'bewoningssporen in het site Wenduine IV' dat
enkele honderden meters ten noorden van het eindpunt van deze

raai ligt. De vondsten dateren uit de tweede helft Ileeeuw en

eerste helft IIIeeeuw. Ze kwamen aan het licht bij veenontgin-
ningen. Stratigrafische gegevens ontbreken echter.

IV.Q.3 Bespreking boringen

De turfprofielen van deze raai vertonen weinig op-
vallende kenmerken. In profiel 4 is het veen grotendeels geëro-
deerd en in profiel 3 is het afgegraven. Hier ligt de basis
veel hoger en het veen rust er op fijnzandige sedimenten di-e

we het best als een soort oeverwalafzetting interpreteren. De

opslibbing was er hoger en met grover materiaal. De basis van

het veen ligt in de andere gevallen tussen -2 en -2,5 m. De

top reikt er tot rond O m. Het veen is er dus goecl ontwikkeld.
Bij een volledige ontwikkeling van het veen bemerken we een kleÍ,
rijk aan organisch materiaal. Zoals tot nu toe het geval was

ontbreken ook hier aanduidinsen voor fluviatiele invloeden.

Het turf bevat nog zelden hout. Het verlandingsveen
Iag in een rustige en voedselarme omgeving met weinig aanvoer
van buitenaf . Reeds vlug verschijnen l"tenyanthes trifoliata en

enkele mossen uit het mesotrofe milieu. Het oligotroof veen

beslaat het overgrote gedeelte en wanneer het zich voldoende
kan ontwikkelen zien we het weinig verweerde turf met Sphagna

sect. Cymbifolia aan de top. Verder zijn de klastische sedimen-
ten zeer goed te vergelijken met die van de raaí Blankenbergse
Vaart (Zuid).
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rV.R.1 Ligging

Deze raai- bori-ngen eindigt vlak achter de duinen. Het

eindpunt ligt op 1,5 km van de westelijke havendam van Zeebrug-
ge. De raai zelf verloopt pa1 in noordelijke richting.

IV.R.2 Literatuurgegevens

De raai werd op deze plaats gelegd omdat het gebied
tussen Blankenberge en Zeebrugge grotendeels uit 'kreekruggron-
den' bestaat(AIvIERYCKX J.B. ,1954 ) . Volgens deze auteur zi jn er
aan de oppervlalte Duinkerken IIla-sedimenten aanwezig. Deze

raai is dus gelegen in een zone met dekkleigronden en overdek-
te poelgronden en kleiplaatgronden met storende laag op geringe
diepte. Bij het doorlopen van de raai komen volgende bodemty-
pes aan bodi

FI.d: lichte klei tot zavel, op meer dan 40 cm diepte rustend
5

op zware Duinkerken II-kIei die op minder dan IOO cm rust op

Iicht materiaal van de Duinkerken I-transgressie
D5r klei tot zvtare klei: tussen 60 en lOO cm diepte overgaand

tot lichter materiaal
Fkr: klei, tussen 20 en 40 cm rustend op Duinkerken ll-klei

- El:zware klei tot klei, meer dan IOO cm

Fk.: klei, tussen 40 en IOO cm diepte rustend op zware Duin-
J

kerken Il-klei

IV.R.3 Bespreking boringen
i op die plaats met de bedoeling de

veenlaag aan te boren. Dit was echter in geen enkel profiel het
geva1. In het eerste gedeelte gaan de profielen vlug over in
grove wadafzettingen of geulafzettingen waarin niet dieper kon

geboord worden. Volgens de bodemkaart is hier een dunne laag
van Duinkerken IIIa-sedimenten aanwezig. Deze bevindt zich dan

wel volledig in de omgeploegde bouwvoor zodat het voor ons ge-

vaarlijk is hierover een uitspraak te doen. In het tweede 9e-
deelte der boringen is het profiel wel zwaarder en zí3n de wad-

afzettingen dikker maar ook hier ontbreekt het veen. Voor deze

en de volgende raai zijn er bij de hoogtepunten duidetijk fou-
ten aanwezig. De waarden van beide raaien moeten met ongeveer

15O cm verhooqd worden.
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IV. S. I Ligging

Deze raai begint ten oosten van het eindpunt van

Sint-Jansader. De raai verloopt in oostetijke richting,
parallel met de huidige kustlijn.

ïV.S.2 Literatuurgegevens

zelfde
RYCKX

IV. S. 3

Deze boringen liggen volgens de bodemkaart in het-
gebied als de vorige raai. Volgens de bodemkaart (AIvlE-

J.B. ,1954) werden alIe boringen verricht in dekkleigronden.

Bespreking boringen

Allereerst vermelden we dat de opmerking i.v.m. de

hoogtepunten ook hier geldt (zie bij IV.R). BIj deze boringen
hebben we dan toch turf aangeboord. Als we de hoogtepunten met

15O cm vermeerderên bekomen we het reeds vertrouwde beeld in
de drie profielen.

Het verlandingsveen bevatte oorspronkelijk een riet-
vegetatie die na een zekere periode overgaat in een voedselarmer
laagveen met zegoJen en mossen. Het eutroof en mesotroof gedeel-
te vormen wel een relatief dik pakket. Misschien is er een ver-
band tussen deze goede ontwikkeling en de 'zeewaartse' ligging
van die profielen. Toch gaat de evolutie, zíi het misschien
iets vertraagd door in de richting van een oligotroof veen'- dat
meer dan I m dik kan zt)n. Ook hier treffen we aan de top een

horizont met Sphagnum sect. Cymbifolia aan.

In de klastische sedimenten verdwijnt de klei in alle
gevallen tamelijk vlug. Bij aanwezigheid van veen blijft het
fijn zand fijn zand-lichte klei terwijl het naar het contact met

het veen toe zwaarder wordt. In de andere gevallen gaat de lich-
te klei vlug over in schelpenrijk, middelmatig tot grof zand

dat in een getijdegeul is afgezet. Bij deze boringen ontbreken
eveneens aanduidingen voor het onderscheiden van de verschillen-
de fazen in de Duinkerken-afzettingen.
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IV,T ZreenucGE-CoTESFABRTEK

IV.T.1 Ligging

Dit profiel val-t reeds binnen de zone van de werken
aan de binnenhaven. Wegens de werken was het er niet meer mo-

gelijk raaien te leggen. Toch beschikken we over voldoende ge-
gevens voor dit gebied (ALLEMEERSCH L.,L977). Deze werden be-
komen na de studie van de groevewanden, waarlangs de kademuren
van het insteekdok gebouwd werden. De resultaten hiervan wor-
den besproken bij II en bij IV.X. Het profiel zeJ-f ligt vlak
bij het Zeekanaal op O,5 km ten oosten van de dorpskern van
Zwankendamme.

IV.T.2 Bespreking analyses turfprofiel

De basis van dit turfprofiel komt ons niet zo ver-
trouwd voor. In ieder geval is dit veen niet ontstaan als ver-
landingsveen. Een typisch verlandingsveen, in het begin gedo-
mineerd door Betula, is het echter ook niet. Dergelijke ont-
wikkeling hebben we reeds waargenomen bij IV.O maar hier lijkt
het nog meer uitgesproken. Deze uitzonderingen moeten waar-
schijnlijk in verband gebracht worden met de microtopografie
of met de vroegere vegetatie die op die plaats misschien an-
ders was. Deze plaats stond in aIle geval nooit onder invloed
van min of meer voedselrijk water en het veen heeft onmiddel-

lijk een sterk oligotroof karakter.

Vanaf het niveau 21O kunnen vire van een oligotroof
type met vooral Eriophorum vaginatum spreken. We vinden er ech-
ter veel soorten die eerder in slenken thuishoren zoals Carex
limosa, Rhynchospora en Sphagnum sect. Cuspidata. De Erica-
ceae zi1n er ook goed vertegenwoordigd. VIak na het niveau 160

schijnt zelfs een stilstand of een afbraak van het turf op te
treden. Indicatoren daarvoor zí1nz

de weinig herkenbare resten, de hoge humificati-egraad en het
belang van Cenococcum

- de belangrijke rol van Ericaceae.
Hoger vernieuwt de veengroei zich met veel Eriophorum vaginatum,
gevolgd door Sphagnum sect. Cuspidata, daarna Sphagnum imbrica-
tum en tenslotte Sphagnum sect. Acutifolia samen met Eriopho-
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rum. Dit lijkt wel een weerspiegeling van de bulten-slenken
theorie maar deze waarneming is eerder uitzondering dan alge-
mene regel (zie bij IV.P).

De helft van het turfprofiel wordt ingenomen door om-

brotroof turf. Ondanks een verveningsprofiel evolueert het
veen tot een ombrotroof veen. Deze evolutie namen we ook reeds
waar bij de tur.fanalyse van Zuienkerke-Noord 4. Niet de genese
van het veen maar de dikte van het oligotroof gedeelte lijkt
eerder bepalend te zijn voor een evolutie naar een ombrotroof
veen. In het eerste gedeelte van het ombrotroof turf, (niveau
11O-4O) blijkt de groeiplaats vanaf het niveau 90 in de over-
gangszone van slenken en bulten te liggen. Dit besluiten \^re

althans uit de belangrijke aanwezigheid van slenken- en bulten-
soorten. Op het niveau 40 gaat Sphagnum sect. Acutifolia fors
achteruit. De vegetatie wordt nu gedomineercl door Sphagnum

imbricatuÍn maar Erica tetralix, Rhynchospora en Sphagnum sect.
Cuspidata bereiken hun maximale waarden . Een reeds regelmatig
vastgesteld verschijnsel herhaalt zich hier dus; de horizont
met Sphagnum imbricatum wordt duidelijk ingeleid door een toe-
name of maximum van de slenkensoorten.
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IV.U. I Ligging

In I98O werd met grote snelheid gewerkt aan een aard-
gasleiding. Hierdoor was gedurende korte tijd een droge wand

te zien in de ondergrond van de polders. Deze wand had' gemid-

deld genomen, een diepte van 3 m. In deze loopt de aardgaslei-
ding ongeveer paralle1 met het kanaal van Scl:rpdonken het Leo-
poldkanaal. We konden het profiel vervolgeu vanaf de weg KooI-
kerke-Westkapelle tot aan de verbinding tussen Damme en Lapscheu-

rei dit betekent over een afstand van iets meer dan 2 km.

IV.U.2 Literatuurgegevens

Deze kortstondige ontsluiti'ng was vooral belangrijk
voor de sedimenten onder het veen. Omdat dit nÍet zo onmiddel-
Iijk deel uitmaakt van ons studie-obiect werd.en de séclimenten

onder het veen niet bestudeerd. Daarenboven beschikken we voor
de omgevi-ng van Brugge over veel informatie, bekomen na de be-
stradering en beschrijving van groevewanden in diepe zandwin-

ningsputten ( PAEPE R. , VANHOORNE R. & DERAYI'IAEKER D . , L97 2;

PAEPE R. & VANHOORNE R.,L972i VANDENBERGHE J., VANDENBERGHE N.

& GULLENTOPS F.,1974). Deze wezen allen op de hoge ligging van

de Eem-sedimenten onder een eolische afzetting waarvan de dik-
te en de aard we1 kan variëren.

Volgens de bodemkaart (AI"IERYCKX J.8.,1958; AI'IERYCKX

J.8.,1968) wordt het pleistocene oppervlak bedekt door een dun-

ne veenlaag die op haar beurt door klei tot zware klei afgedekt
wordt. Dit geheel wordt op verschillende plaatsen door geulen

doorsneden. Ten zuiden van de Damse Vaart wordt het gebied
volledig door recente schorgronden ingenomen.

IV.U.3 Bespreking boringen

Ten zuiden van het kanaal Brugge-Sluis ontbreken de

oudere sedimenten inderdaad in de groevewand. Alles werd er
blijkbaar $/eggespoeld tijdens de Duinkerken-transgressies. Ten

noorden van het kanaal is het veen op sommige plaatsen we1 weg-

geslagen maar in de meeste gevallen is het nog aanwezig. De
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polderafzettingen zí3n er meestal nauwelijks meer dan O,5 m,

hoogstens tot 1 m. VIak boven het veen bestaan die uit klei
tot zware klei maar hogerop worden die iets lichter.

Het veen zei-f rust op een oppervlak met zwak micro-
reliëf. De verschillen bedragen er slechts O,5 m. De dikte
van het veen is grotendeels afhankelijk van de hoogteligging
van het substraat waarop het veen ontwikkeld is. Het veen is
slechts Zelden dikker dan Or5 m. Meestal evolueert het tot een

berkenveen en slechts in enkele gevallen komt er aan de top een

oligotroof mosveen voor. Het veen wordt geillustreerd bij foto
IV.U (1). Onder het veen bevindt z:-ch een dunne, eolische af-
zetting. Deze gaat echter vlug over in een mariene afzetting
waarin zeer duidelijke cryoturbatieverschijnselen voorkomen

( zie bij foto IV.U (2). Deze sedimenten werden reeds uitvoe-
rig door andere auteurs beschreven in de omgeving van Brugge.

We besteden er dan ook geen verdere aandacht aan.

Niet overal echter zien we deze opeenvolging van se-
d-imenten. Op sommige plaatsen zí1n het veen en de onderliggen-
de sedimenten volledig weggeslagen. De vroegere geulen zí1n
echter volledig opgevuld met sedimenten die naar boven toe
zwaarder worden. Deze geulpatronen zijn in dit gebied met een

hoge ligging van het Pleistoceen goed weergegeven op de bodem-

kaart (AMERYCKX J.B.,1958). Een illustratie van die verslagen
veengronden zien we op foto IV.u (3).

Bespreking analyses turfprofielen

e)-Peutre-I-
Het dunne veenpakket laat ons geen duidelijk beeld na.

De massale aanwezigheid van Typha en Juncus duidt op een inun-
datie bij het begin van de vervening. Het turf, dat hoofdzake-
lijk houtresten bevat, is sterk verweerd en laat geen mossen en

weinig zaden en vruchten na. Enkele soorten daarvan (Urtica
<1ioica, Rubus, Lycopus europaeus) wijzen op een stirstand in
de veengroei of zelfs een aftakeling ervan. Waarschijnlijk was

dit bos te droog voor een goede veenontwikkeling-
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D)-Peuse-II-
Dit profiel vormt een mooi voorbeeld van een verve-

ning in een voedselarm milieri. Het kan goed vergeleken worden

met het turfprofiel Sta1hi1le-ruilverkaveling. In het onderste
gedeelte van het turf domineert het hout met vooral Betu1a al-
ba en ook Alnus glutinosa. Als mossensoort treffen we er aI-
leen Sphagnum palustre aan en a1s begeleidende zeggensoorten
in dit berkenveen bemerken we Carex paniculata en Carex pseu-
docyperus.

Vlak na het niveau 50 zien we de sporen van een over-
stromingi er is de éénmalige maar belangrijke aanwezigheid van

Nymphaea alba en Sparganium cf. emersum. Ondertussen vermin-
dert het houtaanCeel en zijn de Sphagna tot dominantie gekomen;

eerst Sphagnum palustre en daarna Sphagnum sect. Acutifolia.
Het veen is dus reeds duidelijk oligotroof geworden. Daarna

Iijkt de veenmosgroei sterk verminderd te zi1n. Eriophorum
vaginatum ontwikkelt zich massaal en in een laatste stadium
blijken de verschillende Ericaceae de bovenhand te nemen. Let
vooral op de aanwezigheid van Vaccinium oxycoccus.

c) Oostkerke I

Dit profiel is net zoals Damme I maar zwakjes ontwik-
keld. Het bestaat hoofdzakelijk uit houtresten. Niet zozeer
Betula alba maar wel Alnus glutinosa is van belang. Dat de

vegetatie eerder bij een Alnetum aanleunde constateren we ook

door de aanwezigheid van Lycopus europaeus' Carex pseudocyperus
en Alisma plantago-aquatica.

Rubus en Caryophyllaceae wijzen op een regelmatig
droogvallend venig substraat, iets wat met het houtveen dikwijls
het geval is (zie bij IV.P). Op het niveau 2O-1O treffen we

alIeen Carex paniculata aan, een zeggesoort die wel thuishoort
in een nat Alnetum. Hier kreeg de vegetatie niet de kans te
evolueren naar een oligotroof veentype. Vooraleer de Sphagna

zíctr konden aanmelden werC. het geheel reeds door de polderklei
overspoeld.



IV,V Dupzele (snueeEN vnN Tetzatr.)

IV.V.1 Ligging

Deze verspreid liggende boringen bevinden
het kanaal van SeSipdonk: het eerste gedeelte 2 km

tweede gedeelte I km te zuiden van de dorpskern van
pelle.

IV.V.2 Literatuurgegevens

2L5

zich aan

en het
Ramska-

Deze boringen bevinden zich binnen het gebied
Ramskapelle-Dudzele-Lissewege-Zeebrugge. Het veen, dat er op

de pleistocene dekzanden rust is er doorsneden door diepe geu-
len (ALLEI{EERSCH L.,L977). Bij het bekijken van de bodemkaart
(AMERYCKX J.8.,1954) springt de belangrijkheid van de uitvening
in het oog. Volgens de bodemkaart zrin de boringen op overdek-
te kreekruggronden (Dkl) en overdekte poelgronden of overdekte
oude kleiptaatgronden (Fkí).

IV.V.3 Bespreking boringen

De top van de pleistocene sedimenten bereikt hier bij-
na *1 m. Logischerwijze ontwikkelde het veen er als een verve-
ningsveen dat bij een zeer hoge ligging dun blijft (profiel 3)

en vooral berkenresten bevat. Boven +1r5 m kon het vervenings-
veen zich nog net ontwikkelen. Bij een lagere ligging (profiel
5,6) bestaat alleen de basis uit berkenveen. -Er ontstaat vlug
een oligotroof veentype met vooral Eriophorum vaginatum maar

ook Sphagnum en andere mossen uit een oligotroof milieu. Pro-
fiel 2 is genomen in een erosiegeul, zoals we die iets zuidetij-
ker ontsloten gezien hebben (zie bij IV.U) terwijl prof-rel 4

zich waarschijnlijk aan de rand ervan bevindt.

1-Dk-: klei, tussen)
klei- die tussen 60
2-Fk.: klei, tussen

I
II-klei

20

en

en 40 cm diepte rustend op Duinkerken II-
lOO cm overgaat op lichter materiaal

en 40 cm d5-epte rustend op zwarê Duinkerken20



IV,l{ Rnmsrnpellr-Zu r o

IV.w.1 Ligging

Het begin van deze

zuidoosten van de dorpskern.
met het Leopoldskanaal en het
tot noordoostelijke richting

IV.l{.2 Literatuurgegevens

raai situeert zíc}: l,5 km ten
Deze raai verloopt bijna parallel
kanaal van Schipdonk, in noord

dus.

2l-6

Volgens de bodemkaart (AIvIERYCKX J.8.,L952) sluit dit
gebied aan bij het grote uitgeveende gebied ten noorden van
Dudzele. Het ligt helemaal aan de oostelijke grens ervan. Het
begin en het uiteinde van de raai bevinden zich op een overdek-
te kreekruggrond (Dk5). De rest van het profiel is gelegen
op overdekte poelgronden en overdekte kleiplaatgronden (Fkl,

'l

Fli). Deze kunnen ook uitgeveend. zi-1n.

IV.W.3 Bespreking boringen

In beide uiterste profielen ontbreekt het veen en

werden zowel het veen als de pleistocene ondergrond verslagen.
In profiel 8 bemerken we tevens sporen van verspoeld veen. De

profielen 3 en 7 zí1n duidelijk uitgeveend.

l4et uitzondering van profiel 6 schommelt de basis
van het veen rond O m. De hoofdmassa van het turf bestaat
grotendeels uit hout, vooral Betula maar ook Salix en Alnus.
Het is duidelijk een verveningsveeen dat bij een volledige
ontwikkeling zelfs het hoogtepunt van 1,5 m bereikt. Verder
is het turf vooral rijk aan zeggen en mossen uit meso- tot
oligotrofe milieu's (Tomenthypnum nitens, Sphagnum).

IV.W.4 Bespreking analyses turfprofielen

Bessbepelle:Zgr4-9
De basis van dit turfprofiel is zeer hoog gelegen

(+1 m). De geringe ontwikkeling van dit verveningsveen is er
een logisch gevolg van. Hout vormt de hoofdmassa van het turf.
'l^Ftt: lichte klei tot zavel, tussen 20 en 40 cm rustend op

Duinkerken II-klei
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Aan de basis, die nog zeer veel zand-bevat, is

Cenococcum geophilum van enige betekenis. Er is naast Betula
alba ook een belangri-jke aanwezigheid van Carex rostrata, Cype-
raceae en ltenyanthes trifoliata. Hierbij voegt zich ook Lych-
nis flos-cuculi. Het berkenbroekveen met de soorten uit de

natte, mesotrofe milieu's is er dus duidelijk geïllustreerd
(zie bij IV.H). Opvallend is wel het geringe belang der mossen.
Alleen Acrocladium cuspidatum hebben we teruggevonden. Misschien
houdt dit verband met de hoge ligging die een geringe turfdik-
te en een minder stabiele veenvegetatie tot gevolg heeft.



IV, X 0osrrl t.lrr GEB I EDEN

IV.x. I Ligging

De oostelijke gebieden zijn zeer arm aan veen. In
de zone tussen het Zeekanaal en de twee parallele kanale n heb-
ben we dank zij ontsluitingen een goede kennis van de ondiepe
ondergrond verkregen (zie bij IV.U; ALLEI4EERSCH L.,1977).
Het noordelijk gedeelte van deze zone is grotendeels onderge-
spoten of uitgegraven. Meer oostelijk beschikken we slechts
over een beperkte raai en enkele verspreid liggende boringen
waar nog veen aangetroffen wordt: twee nabij Lissewege, twee
nabij Heist, twee nabij Hoeke en één nabij Lapscheure.

IV.X.2 Literatuurgegevens

Verschillende publicaties wijzen op een onbelangrij-
ke veenaanwezigheicl in het gebied (RUTOT lvl.A.,I895; AMERYCKX

J.B. ,L954; \,'AN RUMMELEN F.F.F.E.,1965 ) . Ook aan de randen
van deze zone zijn de geulen nog diep ingesneden (zie bij IV.U;
ALLEI"IEERSCH L.,1977 r HEYSE I.,L979). Indien het niet door
geulen geërodeerd j-s Iigt het Pleistoceen j-n het zuiden zeer
hoog en boven een hoogte van I,5O m wigt het veen zelfs uit
(VAN RUMMELEN F.F.F.E. ,1965; HEYSE I.,1979).

Ten zuiden van Zeebrugge werd reeds een 14O cm dik
turfprofiel botanisch geanalyseerd (ALLEI\,IEERSCH L.,L977) . Het
betreft hier een verveningsveen met onderaan veel voedselrijke
elementen (soorten van het Alinion glutinosae en de Phragmite-
tea). De basis is gelegen op -8O cm. Pas op 8O cm hogerop
treedt een mesotroof veentype op dat dan snel oligotroof wordt.
Deze uitzonderlijk dikke ontwikkeling ven het eu- tot mesotroof
gedeelte bij een verveníngsveen is waarschijnlijk het gevolg
van een ongewone locale topografie. Het veen is bedekt door
mariene, middelmatige zanden zodat de top van het veen waar-
schi jnli jk geërocleerd is.

IV.X.3 Bespreking boringen

2L8

Al deze verspreid liggende boringen
lijke overeenkomsten. Vooraf de hoge ligging
het Pleistoceen springt in het oogt

vertonen duide-
van de top van
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- hoger dan -1OO cm nabij de huidige zeedijk te Heist
rond +5O cm nabij Lissewege

- hoger dan +lOO cm in de omgeving van Lapscheure en Hoeke
Het profier stemt in aIle gevalren overeen met een vervenings-
profiel; indien het veen niet vergraven is en voldoende ontwik-
keld is treffen we een berkenveen aan. Bij onvoldoende ontwik-
keling kan slechts een sterk verweerd en amorf veen tot stand
komen.



IV, Y Lrpelrm-Houravr

IV.Y. I Ligging

Deze raaí verloopt pal in oostelijke richting. Dat
betekent dus bijna loodrecht op de andere raaien die we getegd
hebben. De raai.-neemt een aanvang halverwege Stalhille en Vlis-
segem en eindigt enkele honderden meters ten noordwesten van
Houtave.

IV.Y. 2 Literatuurgegevens

Volgens de bodemkaart (AI\,IERYCKX J.B.,1954 ) loopt
deze raaj- drie keer door een een kreekruggrond (45). Bij alle
andere raaien poogden we zoveel mogelijk informatie te verza-
melen over het veen maar hier was het de bedoeling meer te ver-
nemen over de overgang tussen kreekruggronden en poelgronden
of kleiplaatgronCen. Daarom plaatsten we deze raai loodrecht
op het patroon van kreekruggronden, zoals die op de bodemkaart
$reergegeven zí3n. Hogerop werden reeds drie raaien uit deze
omgeving besproken, nI. Stalhille-Vijfwegen, Kwetshage en
Houtave-Noord.

IV.Y.3 Bespreking boringen

Bij een vergelijking tussen de resultaten van onze
boringen en de bodemkaart bmerken we dat op alle boringen, 9e-
nomen op kreekruggrond, het profiel grover wordt na 2 à 3 m.

Dieper boren wordt in de middelmatige tot grove en natte zan-
den onmogelijk. In dit gebied bevatten alle boringen op klei-
plaatgronden, met uitzondering van boring 18, een goed ontwik-.
keld veenpakket.

Een ander probleem dat we hier kunnen aanraken is in
hoeverre er ooj-t veen aanwezig geweest is in de ondergrond van
deze kreekruggronden. In de oostelijke gebieden hebben we dui-
defijke bewijzen voor ravinatie teruggevonden in ontsluitingen
(zie bij IV.U). Het veen en de onderliggende sedimenten worden
er geravineerd door geulen die zich mettertijd opvulden. Ook

in andere Belgische werken wordt die ravinatie vermeld (ALLE-

MEERSCH L.,1977i HEYSE T.tJ-979). Op de geologische kaart van

22o
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Zeeuws-Vlaanderen (VAN RUMI,IELEN F.F.F.E.,1965) wordt deze als
argemeen voorkomend beschouwd. rn ar deze gebieden ligt het
Pleistoceen wel tamelijk hoog en het veen rust er onmiddetlijk
op het Preistoceen. rn deze raai met boringen om de loo m is
het moeilijker om die ravinatie vast te stellen. Toch dachten
we hiervoor enkele aanwijzingen te hebben;
- een uitwiggen van het veen valt niet duidelijk waar te nemeni
alleen profier 24, gelegen aan de rand van een kreekruggrond,
toont een duidelijk minder dikke veenlaag. Elders blijkt het
veen ongeveer even dik zodat we waarschijnlijk met ravinatie
te doen hebben

- oP verschillende plaatsen hebben \re verspoeld veen aangeboord.
Dit is dan meestal als dunne laagjes afgezet tussen laminaties
van fijn zand en lichte klei

de aard van het turf zeLf pleit ook eerder voor een homogeen
milieu met weinig geuren; een milieu dus dat pas achteraf sterk
ingesneden werd. Het veen is er zeer voedselarm en het evolueert
reeds vlug tot een oligotroof type, ook op plaatsen die vlak
nabij geulgronden gelegen zijn. In de nabijheid van geulen,
die tijdens de veengroei openbleven zouden we toch een rijker
veen moeten aantreffen zoals v.b. bosveen of darg.

de vlugge evolutie naar een oligotroof Sphagnumveen, dat we

hier aantreffen, duidt op een zeer voedselarm en stabiel milieu,
waar getijden- en rivierinvloed nauwelijks van belang rirëren. De
gegevens i.v.m. ravinatie van deze raai, waarbij we loodrecht
op het verloop van de kreekruggronden boorden, kunnen we echter
niet zomaar voor het ganse studiegebied gebruiken.
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Drel V DaTTERBARE ELEMEruTEN

1V, A PolueruptAGRAMMA EN TURFpRoFTEL vLrssEeem 201

V.A'. ] Inleiding

Dit profier bevindt zich iets ten westen van de raai
Houtave-Noord, in de onmidderlijke omgeving van Houtave-Noord.
20. De mariene sedimenten van de bovenste 265 cm vertonen ster-
ke gelijkenis met die van de reeds besproken boringen uit de
omgeving (zie bij rv.K). Het maaiverd op die praats komt o-
vereen met 3,20 m.

We troffen de laguneklei niet a1leen onder het veen
aan. De veenlaag is hier uitzonderlijk onderbroken en in feite
in twee stukken opgespritst. Deze toestand hebben we erders
alleen maar op twee plaatsen aangetroffen (zie bij rv.N, rv.o).

Deze resultaten zí1n niet aIleen boeiend omwille van
de opgespritste veenraag. we beschikten in het bovenste ge-
deelte over vordoende materiaal voor polrenanalyse terwijl we

over de ganse lengte over voldoende materiaal beschikten om be-
trouwbare gegevens over het organisch materiaal en de humifica-
tiegraad te hebben, iets wat ni-et zo d-ikwijrs het gevar geweest
is (z-i-e bij III.D).

Tussen het niveau 328 en het niveau 335 ontbreekt een
gedeerte van het turf terwijl het niveau 4r1 ook niet overeen
komt met de basis van de tweede verlanding want op deze plaats
I h"a uitvoeren van deze grote boring was arreen mogelijk dank
zíj de medewerking van prof. Munaut (U.C.f,.; laboratoire de
palynologie et de phytosociologie) terwijr de pollenanalyse
op deze dienst uitgevoerd werd door mevr. l4ady Desair-Cooremans
\^raarvoor onze hartelijke dank.
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ging bij het boren een 1O-tal
Hoewel we het turf om de 5 cm

geen speciale voordelen op te

cm van het turf verloren.
konden analyseren lijkt dit
leveren.

V.A.2 De onderste veenlaag

De basis van het eerste verlandingsveen bestaat gro-
tendeels uit resten van cyperaceae. verder noteren we de aan-
wezigheid van phragmites australis. Deze eerder voedselrijke
verrandingsvegetatie gaat na 15 cm over in een meer mesotrofe
vegetatie.

Terwijl Phragmites australis verder blijft doorgroeien
ontstaat een trilveen met hoofdzakelijk I'tenyanthes trifoliata
en Calliergon giganteum (zie bij IV.K). Kenmerkend is ook
dat dit stadium ingezet wordt met een dominantie van Calliergon
giganteum (zie bij IV.E). Aan de top speelt Sphagnum imbrica-
tum een belangrijke rol, $rat ons helemaal niet hoeft te ver_
wonderen (zie bij IV.B).

Dit trirveen kwam ook nog geregeld onder water. Dit
leren we althans uit de aanwezigheid van enkele resten zoars
Potamogeton polygoni-folius, de Bryozoa en de soms rage waarden
van het organisch materiaal.

V.A.3 De bovenste veenlaag: minerotroof gedeelte

Hier ontbreekt het onderste gedeerte van het turf.
Bij dit gedeelte vertegenwoordigen de onderste stalen stechts
3 cm. Dit deden we met de bedoeling de verrandingsfaze meer
in detail te bestuderen. Het kan belangrijk zijn bij het be-
kijken van de taber hieraan te denken. zo hebben de 7 onderste
stalen srechts een dikte die overeenstemt met 2 stalen uit aI
onze andere profielen.

De staalname gebeurde i-n de bovenste veenlaag vanaf
een stadium met vooral kenmerken van een trilveen. De belang_
rijkste soorten in het.begin zíjn immers Lychnis fros-cuculÍ,
carex rostrata, calliergon giganteum en Menyanthes trifol-iata.
Phragmites austraris is niet dominant maar brijft nog een
poosje aanwezig.
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opvallend is de piek van cradium mariscus in dit

uitgesproken mesotroof milíeu maar uitzondertijk is dit niet
(zie bij rv.B). Het E organisch materiaal schommelt rond 90?
terwi- j r de humif icati-egraad hoog is. De soms hoge scores van
Betura arba doen een aanwezigheid- zíj het dan wer verspreid -
van deze l-ichtminnende boomsoort op het mesotroof veen ver-
moeden.

Deze trilveenvegetatie is nog net vertegenwoordigd
in het pollenprofiell. Dryopteris bereikt er bijna 40?. Deze
sporen zíjn hoogstwaarschijnrijk afkomstig van Thelypteris pa-
lustris. rn een nabijgelegen turfprofiel vonden we deze varen
trouwens al-s macrofossiel. Alhoewer nu zerdzaam geworden en
onregelmatig sporen producerend is deze soort voor de pollen-
analyse zeer belangrijk (HEIM J., Ig67) . Thelypteris palus_
tris vinden we nu vooral in overgangen tussen riet- en grote
zeggenvegetaties en trilvenen.

De hoge waarde van Betula helemaal
pollenprofiel moeten we tevens verklaren door
van deze soort in het mesotroof milieu.

onderaan in het
de aanwezigheid

t- de sporen van sphagnum werden buiten beschouwing gelaten.
ï'le zien immers voldoende met welke vegetatie we ter plaatse te
doen hebben dank zL) de macrofossielen. De productie van spo-
ren bij Sphagna verloopt zeer onregelmatÍg (HEIM J., 1967)
zodat een meetelren van sphagnum alleen maar een vertekend
beerd geeft i.v.m. de woudgeschiedenis. De andere porlen
(v-b. crepis, chenopodium, plantago, Rumex acetosa, sparganium,
Empetrum, Ranuncuraceae, Àrtemisia) worden ook niet voorgesteld
omdat die eenvoudigweg nergens een betekenisvolre rol spelen.
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V. A.4 De bovenste veenlaag: ombrotroof gedeelte

onze ombrotrofe venen waren boomroos. Dat biedt bij
de pollenanaryse het voordeel van een pollenneerslag zonder
locale i-nvloed. A1s we sphagnum buiten beschouwing raten is
er maar één soort die een sterke locale inbreng heeft: Calluna
vulgaris.

corylus is in deze polrendiagrarnma op hoogvenen de
belangrijkste soort alhoewel die er hel_emaal niet voorkomt.
rn laagvenen ontbreekt die echter ook zodat.die d.aar, vooral t.o.v.
Alnus maar ook t.o.v. euercus, Betula, Fraxinus en Taxus ver-
drongen wordt. De porrendiagramma van hoogvenen kunnen dus
zeer goed voor datering gebruikt worden (zíe bij III.E).

De basis van het ombrotroof gedeelte is eerder droog.
De humificatiegraad is er nog eerder hoog terwij t het B orga-
nisch materiaal relatief laag brijft. Beide factoren wijzen
op een rangzame start van het ombrotroof gedeelte. ook in
het soortenspectrum komt dit duidelijk tot uiting; een codo_
minantie van Eriophorum vagi-natum en sphagnum sect. Acutifolia.
verder bemerken we terug de aanwezigheid van de begeleidende
mossen: Polytrichum stri-ctum, Aulacomnium palustre en pohria
nutans.

Tussen de niveau's 355 en 360 zien we een merkwaardiq
samenval-len van verschillende verschijselen:

in het pollenprofiel zien we oe opl<omst van ulmus (zie bij
vr.B). vanuit ecorogisch standpunt verkraarde MUNAUT A.v.
(1969) dit door het ontstaan van geschikte groeiplaatsen in
perimariene en fluviatiele milieu's.

de humificati-egraad daalt drastisch. Dit is een gevolg van
een vochtÍger vegetatie en/of microklimaat.
- Eriophorum vaginatum verdwijnt, een gekend verschijnsel dat
te wijten j-s aan een versnelde veenmosgroej_ (zie bij IV.D)

de drie begeleidende mossen verdwijnen eveneens. De reeds
eerder naar voren gebrachte idee dat deze soorten de versnel-de
veenmosgroei niet l<onden volgen (zie bíj rv.D) lijkt hier wel
bevestigd.
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Deze gerijktijdi-g optredende feiten op het hoogveen
kunnen we best verklaren door ze in een klimatologisch kader
te plaatseni een verhoogde luchtvochtigheid zorgt voor een
betere sphagnum-groei en een geringere humificatiegraad.
Àndere hoogveensoorten moeten de ror rossen en buiten deze
hoogvenen profiteert urmus eveneens van die toestand. Het
einde van die toestand situeert zích rond het niveau 315.

vanaf daar neemt de invloed van de slenkensoorten
toe. sphagnum sect. Acutifolia wordt opnieuw dominant en E-
riophorum vaginatum verschijnt eveneens opnieuw maar er is te-
vens de duidelijke opkomst van Sphagnum sect. cuspidata, Erica
tetralix, Rhynchospora en Andromeda polifolia. opmerkelijk j_s

dat calluna vulgaris t.o.v. deze wijzigingen indifferent blijft.

Daarop volgen 3 stalen dj_e alle kenmerken van een
uitgesproken slenkenvegetatie hreergeveni een dominantie van
sphagnum sect. cuspidata en hoge waarden voor Erica tetralix
en Rhynchospora. zeer karakteristiek is de aanwezigheid van
scheuchzeria palustris en Drosera intermedia. De ,bultensoor-
ten' worden vollecig verdrongen maar ook sphagnum imbricatum
meldt zích. reeds aan. Arhoewer we met een slenk te doen heb-
ben zien vre heremaal geen daring van de humificatiegraad.

De opkomst en dominantie van sphagnum imbricatum gaat
gepaard met een drastische vermindering van de humificatiegraad
en een definitieve doorbraak van Fagus. Aan deze gelijktijdige
verschijnselen, dj-e volgens de literatuur overeenkomen met de
overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum ( zte bij
VI.B) koppelen we klimatologische oorzaken.

Deze opeenvolging
stondig slenkenstadium naar
tum namen \^re reeds dikwijls
tuur vermeld (z-ie bij IV.B,

van een bultenstadium via een kort-
een hoogveen met Sphagnum imbrica-
$raar en wordt tevens in de litera-
IV.P)
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V,B Ant'lwrJzrNGEN vooR DATERINGEN gt.J VLtsseerm 20

V.8.1 Grens AtIant icum-Subboreaal

In het algemeen en meer speciaal aan de rand van de

vroegere kustvlakte kunnen we stellen dat:
Fagus pas vanaf het Subboreaal begint te verschijnen maar

deze soort vervult in die periode nog een onbelangrijke rol.
de terugval van Tilia a1s grens kan gebruikt worden. A1hoe-

wel deze soort aan de rand van de kustvlakte niet zo uitge-
brei-d voorkomt speelt die in het Atlanticum in die zone toch
een befangrijke rol (VANDENBERGHE J., VANDENBERGHE N. & cUL-
LENTOPS F., L974; MUNAUT A.V. , L967ai STOCKMANS F. &'.VANHOORNE

R., 1954).
het definj-tieve verdwijnen van U1mus a1s grens kan gebruikt

worden. De terugval van deze soort werd zelfs algemeen als
een aanduidi-ng van het Subboreaal gebruikt. In pollenprofíe-
len, afkomstig uit de omgeving van de Noordzeekust is het ge-
val echter iets complexer. Daar situeert zich op het einde
van het Atlanticum nog geen definitieve terugval (MUNAUT A.V.,
1967; VAN ZEIST W., 1955; VAN GEEL 8., 1978).
- de sterke vooruitgang van Corylus in bepaalde gebieden a1s

beste criterium kan gebruikt worden voor de grens tussen het
Subatl-anticum en het Subboreaal. Tot deze conclusie kwam al-
thans MUNAUT A.V. (1967a) voor de gebieden langs de huidige
Westerschelde. Deze forse uitbreiding werd gedateerd op 428c^

B.P. Jelgersma S. (196I) gebruikte deze uitbreiding niet als
cri-ter-i-um maar voor deze uitbreiding bekwam ze ín.Z.W.-Neder-
land de volgende dateringen; 4160 B.P. en 4l4O B.P.

Andere analyses, afkomstig uit de kustvlakte of de

rand ervan hebben niet die opvallende uitbreiding van Corylus
(VAI\DENBERGHE J., VANDENBERGHE N. & GULLENTOPS F., L974;

BAETEMAN C. & VERBRUGGEN C., L979) . Belangrijkste oorzaak
hiervan is de aanwezigheid of nabijheid van eutrofe of meso-

trofe laagveenvegetaties $raar Alnus, Betula, Dryopteris en

Cyperaceae locaal overvloedig aanwezíg zi3n. Daardoor ont-
breekt een regionaal beeld. ïn laatstvermelde publicatie zorgt
de eventuele verwarring tussen Myrica en Corylus voor nog meer
onduidelij kheid.
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Als we resultaten van srocKMANS F. & vANHooRNE R.
(1954) aandachtig bekijken dan stel-ren we tevens vast dat cory-
lus zeer berangrijk is in het grootste gedeelte van het origo-
troof veen maar sterk teruggedrongen wordt _i_n het bosveen.
De sterke uitbreiding van corylus tijdens het subboreaal en
de reratief grote verschilren, bepaard door de aanwezighej_d
van veer Alnus werd ook in N.w.-Duitsland vastgesteld (oVERBECK

F., I975 r BEHF.E K.E., 1976a).

V.8.2 Laatste uj_tbre-i_ding van Ulmus

Argemeen wordt gesteld dat de sterkêiterugval van ul_-
mus aanvaard wordt als de grens tussen het Atlanticum en het
Subboreaal. Op locaal vlak stelde MUNAUT A.V. (I976b) echter
vast dat Ulmus j-n iret Subboreaal een laatste uítbreiding kent
in de gebieden langs de westerschelde (Terneuzen, havengebied
Antwerpen). Deze uitbreiding situeert zrcln rond 45oo B.p. en
het defini-tief verval rond 3BOO B.p. (GILOT E. et a1ii, Lg6g)
Deze periode, waarbij urmus enke,re keren 5E overschrijdt j_s ook
in ons profiel terug te vinden.

V.8.3 Uitbreiding van Fagus

rn de meeste profielen van N.w.-Europa i_s Fagus reeds
vertegmwoordigd in het subboreaar en breidt deze soort zich
sterk uit -i-n het subatlanticum. Nabij de kust en meer naar
het zuiden speelt deze soort echter niet zo'n berangrijke ror.
rn de noorderijke Duitse 'Mittelgebirge' is die reeds van zeker
belang in het Subboreaal (OVERBECK F. ,L975) terwijl deze soort
in de Boulonnais pas in de IOe eeuw doorbreekt (MUNAUT A.V. ,Lg72)

De uitbreiding van Fagus is langs de trresterschel_de
niet zo spectaculair als op zandige substraten (l4uNAUT A.v., r967b)
Toch kon een eerste maximum van Fagus gedateerd worden rond
23OO B.P. (GILOT et a1ii, 1969). In deze gevallen bereikt Fa-
gus een waarde van bijna loE. De top van ons pollenprofier
correspondeert waarschijnlijk met het eerste maximum van Faqus.
Mogelijks werd de veengroei ook vlak ervoor beëindigd.
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Bj-j de resultaten van BAETEMAN C. & VERBRUGGEN C.
(1979 ) ontbreekt deze toename van Fagus. Bij STOCKMÀNS F. &

VANHOORNE R. ( 1954 ) is de uitbreidi-ng van Fagus slechts in een
paar profielen te zien. Juist in deze profielen heeft het
veen sl-echts een geringe l<leibedekking zodat het veen er waar-
schijnlijk l-ater overspoeld werd dan op andere plaatsen.

V.B.4 Uitbrei.ding van Sphagnum sect. Cymbifolia

We wezen reeds op het belang van het 'Schwarztorf I

en het'WeiBtorf' (zie bij IV.C). In de gebieden waar die het
duidelijkst naar voren komen uit dit verschil zích zowel in de

verweringsgraad van het turf als in de soortensamenstelling.
Het 'WeiBtorf bestaat in de westeli-jke gebieden hoofdzakelijk
uit Sphagnum imbricatum en Sphagnum pap-ill-osum.

In dit profiel is de verschillende verweringsgraad
n-'i-et zo opvallend maar de soortensamenstell-ing is het wel.
Dit verschj-jnse1 namen we trouwens in het overgrote gedeelte
van de turfprofielen met een ombrogene samenstelling waar. We

kunnen <lus stellen dat we op het n-i-veau 285 met een verzwakte
vorm van het Schwarztorf-WeiBtorf Kontakt te doen hebben.
OVERBECK F. (1975) vermeldt trouwens dat het SWK i-n N.W.-Duits-
Iand ook niet zo goed ontwikkel-d is in de gebieden die dicht bij
de l<ust aanleunen.

Op veel plaatsen in N.W.-Duitsland werd het !WeiBtorf'
voorafgegaan door een zeer vochtige faze met veel Sphagnum sect.
Cuspidata (OVERBECK F. , 1975); een verschÍjnse} dat niet alleen
in dit profiel maar ook in vele van onze and.ere profielen aan-
wezig is. Het niveau 285 wijst dus zeer sterk in de richting
van het SWK dat zj-ch op vele plaatsen in N.W.-Europa manifes-
teert.

Rest er.dan nog de datering van het SWK. In dit pro-
fiel komt het SWK overeen met de uitbreiding van Fagus. Deze

uitbreiding wordt in deze gebieden beschouwd als de grens tus-
sen het Subboreaal en het Subatlanticum (MUNAUT A.V. ,l-.967b).
D-it alles zou zich dan rond 28OO R.P. situeren.
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Een synthese van de ouderdom van de SI^IK vinden we

terug bij OVERBECK F. (1975). Het verschil tussen het 'Schwarz-
torf' en het 'VÍeiBtorf is hoofdzakelijk bepaald door klimato-
logische factoren; een meer oceanisch klimaat treedt op vanaf
het Subatlanticum. lïochtans spelen de edafische factoren ook

een rol zodat het SWK niet steeds even oud is. Toeh situeren
de meeste dateringen het SVíK rond 7OO v. Chr. Ook bij VAN

GEEL B. (f978) ontstaat een meer oceanisch klimaat en ontstaat
een ander hoogveentype.rond die periode; nI. 28f5 B.P.

Hoogstwaarsch.i-jnlijk dateert ons turf met veel Sphag-

num sect. Cymbifolia eveneens uj-t het Subatlanticum. De ge-
lijktijdige opkomst van Fagus en de veralgemeende uitbreiding
van clit veentype wijzen volledig j-n die richting.

V.8.5 Besluiten

Indien we de vier hogervermelde aanknopingspunten
voor datering samenvatten kunnen we stellen dat het Atlanticum
niet meer in dit-pollendiagram aanwezíg is maar dat dit. start
in het Subboreaal. De overgang tussen het Subboreaal en het
Subatlanticum is wel aanwezig en de veengroei- werd op deze

plaats enkele honderden jaren voor onze tijdrekening afgesloten.
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V.C

V.C. I Inleiding

ZeIf beschikken we niet over
hiervoor zi1n verschillende redenen:

de klemtoon van deze studie ligt gnotendeels op het paleo-
botanisch aspect van het turf en zí3n verbreiding
- het veen vertoont een grote mate van uniformitej-t (hoogte-

]i-gging van de basis van het verlandingsveen, dikte van het
veen, botani-Sche veranderingen van het veen) zodat we de wei-
nige gegevens zonder aI te veel fouten gemakkelijk kunnen ver-
algemenen

- b-ij stalen die afkomstig zr-Jrt uit relatj-ef smalle boorkernen

is het gevaar voor onzuiverheden steeds zeet groot, ook de po-

sitie van het gedateerde materiaal ín zorn boorkern kan twij-
felachtig zí1n
- ct4-d.teringen zijn een dure aangelegenheiC geworden

Toch hebben we enkele dateringen van het Oostelijk
Iiustgebied bekomeni deze zí1n afkomstig uit ontsluitingen zo-

dat de kans op onzuiverheden of ondui-detijkheden veel geringer
is dan bij materiaal afkomstig uit boorkernen.

V.C.2 Basis van het verveningsveen

rn tegenstelling tot het t'testelijk Kustgebied mani-

festeert het Hollandveen zich in het Oostelijk Kustgebied voor

een groot gedeelte als een.verveningsveen. Daarmee sluit het
aan bij west-zeeuws-vlaanderen (vAN RUMIvIELEN F.F.F.E., J-965i

MUNAUT A.V. , I967a). Wij beschikken over dateringen van de

podzol vlak onder het veen en de basis van het veen ten zuiden

van zeebrugge (ALLEI.,IEERSCH t.,L977). Daarom lijkt het interes-
sant dit resultaat te vergelijken met die van andere auteurs.

Opvallend is de bijna identieke situatÍe met een

staal afkomstig uit Groede (zo'n 20 km oostwaarts):
GrN-187: Iaagveen: 3,13-3,15 onder N.A.P.; 5IOO t 18O B.P-

Lv-855: houtveen (Alnus): -8O cm= -3,13 N.A.P.; 4880 t 65 B.P-

C14-oarER r NGEN

zovele cr4-dat"ringen ;
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Dit resultaat past dan ook perfect binnen de zeespiegelcurve
voor Zeeland (JELGERSMA S., 1966).

Al-s vergelijkingspunt zijn de resultaten van IvtUt{AUT

A.V. (I967a) uit Terneuzen ook te gebruiken. Een staal- dat
overeenkomt met de sterke uitbreiding van Pinus (aan de basis
van het verveningsveen) gaf in profiel T ïX op een hoogte van

-L,75 m N.A.P. een ouderdom van 4560 111O B.P. Dit resultaat
wijkt dus weI iets af van de voorgaande. Begrijperlijkerwijze
als we eraan herinnerd worden dat het veen hier een meer oli-
gotroof karakter heeft en de afstand tot de zee groter is.

BAETEMAN

van het basisveen
Localiteit

C. (198f) vermeldt eveneens enkele gegevens

voor het !'resteli-jk Kustgebied;
posirie $:i:;: f.tn*.

Iabo nr

Avekapelle (e
Steenkerke (e

Lampernisse (e
Leffínge
Lef f -i-nge

++r2C- 4630 : l-40 ANTW 102
.t-+r80 4465 : 22C^ rRPA 282

363) semiddeld -7oo 715s Ï 21o Hv ?l:;',+ 9798
4O7) gemiddeld -2OO 5830 : 1I5 ANTW 136

7L) basis -r20 5310 t 190 ANTW 25r
basis
basi s

De resultaten Steenkerke (B 4O7 ) en Lampernisse (S 71)

zí1n goed' te vergelijken met het resultaat van Zeebrugge. De

resultaten van Leffinge daarentegen lijken veel te oud. l{aar-
schijnlijk ontstond het veen hier veel vroeger omwille van het
opgehouden l<rvelwater. De samenstelling van het turf zou hier-
over uitsl-uitsel kunnen geven maar deze is nj-et voorhanden.

V.C.3 Basis van het verlandingsveen

Wj-j beschikken slechts over één datering voor de ba-
sis van het verland-i-nEsveen. Topografisch gezien is de basis
van di-t verlandingsveen zeer constant (-2 m) zodat dit resul-
taat wel een grote waarde heeft. Het monster is afkomstig uit
een ontsluiting ten westen van Uitkerke en het bevindt zich op

een hoogte van -21O cm. De datering van dit rietveen werd uit-
gevoerC door GILOT E. (U.C.Louvain) en het volgende resultaat
werd bekomen; Lv-I369; 5610 1 80 B.P.
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We kunnen dit resultaat vergelijken met verschillen-

de dateringen die reeds in het Í,lestelijk Kr:"stgebied uitgevoerd
zí3n (BAETEI,IAN C.,1981). Daar is echter op de meeste plaatsen
meer dan één veenlaag tvaargenomen en dit is in onze profielen
een zeldzame uitzondering

Van de onderliggende veenlagen zt)n de volgende da-
teringen bekend:

t4diepte C'
T.A.W. B.P.Local-rte-i-t positie labo nr.

{ i.:

Lampernisse B 68 gemiddeld
Avekapelle B 363 top
Avekapelle B 363 basis
Spermalie B 362 basis

Localiteit diepte
T. A. W.

2,5o 5590 t 78 ANTW 224

2,50 6340 j 110 Hv 8795
2,7o 6245 1 7o Hv 8796
2,OO 6015 t 65 Hv gTgg

Van de bovenste veenlaag zijn er meerdere dateringen
bekend. De bovenste veenlaag ligt echter meestal duidelijk
hoger dan het oppervlakteveen dat wij aangeboord hebben. Slechts
in enkele gevallen daalt de bas-is tot het niveau -2 m. Ook de

samenstelling van het veen is meestal anders en veel gevarieer-
der (STOCKMANS F. & VAMOORNE R., 1954). Eveneens bij BAETEMAN

C. (1981) vinden we de volgende dateringen van de bovenste
veenlaag terug.

c14
B. P. labo nr

Lampernisse
Leffinge
Leffinge
Avekapelle
Booitshoeke
Booitshoeke
Oostkerke

B 7T O

+ I, go

+ I,20
+ o,Io

zD + 0,60
v + o,85

1' 60

4640 ! 6s

4465 t 22o
4630 t 140

48oo t eo

4770 ! zrs
42ss t r9s
4180 t 60

ANTW 249

IRPA 282

ANTW LOz

Hv 8794

IRPA 288

ÍRPA 292

ANTVí 304

De auteur laat de twee laatste resultaten echter
vallen omwille van de onzuivere staalname en zo bekomt ze
een beginnende veengroei tussen 48OO en 45OO B.P. Dit ge-
beurde echter op een veel hoger niveau dan in het Oostelijk
Kustgebied.
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V,D RElnrtr russEN HooGTELTGcTNG EN TIJDSTIp vEENGRoEI

V.D.1 Inleiding

ïn de literatuur over de jongste wordingsgeschiedenis
van het zuidelijk Noordzeebekken wordt een stijgende zeespiegel
algemeen aangenomen. Reeds in 196I (JELGERSMA S. ) werd ge-
poogd een duidelijke relatie vast te stellen tussen het ont-
staan van het verveningsveen en de hoogteligging.

Deze gegevens werden dan gebruikt voor een reconstruc-
tie van de zeesp5-egelri1zing. In ieder geval valt op te merken
dat JELGERSMA S. voor Zeeland een andere curve tekent dan voor
de rest van Nederland (zi-e fig. hieronder).

rooo xcy E.p

Deze curve werd later, ook met behulp van andere cri-
teria, fel bediscussieerd en verfijnd (JELGERSMÀ S.,1966; LOIIIdE

KOOIJMÀNS L.P., L976; VAN DE PLÀSSCHE O., 1982). ZeLf hebben
hre onvoldoende dateringen of aanwijzingen om zo'n curve in de-
tail te bediscuss,iëren en te reconstrueren. Dit was trouwens
ook niet onze bedoeling. Toch is het belangrijk de relatie
tussen de hoogteligg-i-ng en het begin van d.e veengroei uit te
buiten i.v.m. relatieve dateringen.

jE -'r
5""'

1Í z'

{- ;L_...-
t n ,u-..t I ---- r** (Jde.so t966)

]f 
- - 

lorod cup. (Sg.Mo l9ca)

E- MSL tJne.óóo 1979)

locolon Ot arlct wna.a
èorof ror woa roa9r.6 2C-
oy {fg..fmo {t961) V' ,4
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V.D.2 Vervening

Het belangrijkste hulpmiddel hiervoor is het ver-
band tussen de zeespiegelrij zíng, met a1s gevolg een stijging
van het grondwaterpeil, en de aanzet tot vervening als gevolg
van een verdrinkende podzol.

AIs we deze hoogteligging van de vervening in verband
brengen met het tijdstip van de vervening moeten we o.a. reke-
ning houden met enkele zaken die voor een zekere afwijking
kunnen zorgeni
' hoe groter de afstand tot de zee, hoe vroeger de vervening
op eenzelfde niveau kan aanvatten
- bij een relatief steil reliëf zal- de vervening pas laat aan-
vangen, in een zwak hellend gebied met donken is de kans veel
groter op kwel, op een local-e grondwatertafel, op een geÏsoleer-
de vervening voor de veralgemeende vervening enz.

afhankelijk van de paleogeografie zal- de werking van de ge-
tijden beinvloed wordeni zo kan in een (bijna) afgesloten Ia-
gune de geti.jdenwerking zo goed als uitgeschakeld worden ter-
wijl die in een estuarium versterkt wordt.

De kennis van de vegetatie kan ons helpen bij het
terugvinden van speciale situaties; zo kunnen.v.b. kwelzones
herkend worden. Aangespoeld materiaal uit een voedselrijk
milieu kan erop wijzen dat een voedselarmer veen overspoeld
werd door water, afkomstig van een lagune of een rivier.

V.D.3 Verlanding

Het ontstaan van de verlanding in het Oostelijk
Kustgebied moeten we zien als een gevolg van een rel-atieve
regressie (of anders gezegd vertraagde of sti-lgeval-Ien trans-
gressie) en vooral van een zích wijzigende paleogeografie.

Wegens de compactie van het veen en de klei is de

relatie tussen de huidige hoogteligging en het tijdstip van

verlanding niet zo duidelijk als bij de vervening op een zan-
dig, ple5-stoceen substraat waar de compactie niet optreedt.
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We kunnen stellen dat in rustige gebieden van een lagune met
geringe waterdiepte de veengroei vlugger zal- starten dan -rn

onrustige gebieden met een groter waterdiepte. In die onrus-
tiger gebieden (dichter bij zee of rivier) zal- de opslibbing
doorgaan. Pas wanneer die opslibbing belangrijker wordt dan
de relatieve zeespiegelrij zíng en pas !Íanneer er voldoende
rust is (vooral na het wegvallen van de getijden) kan ook
hier verlanding optreden. Bij een te grote diepte van het
water trad echter geen verlanding meer op.

V.D.4 Einde veengroei

Er zal ongetwijfeld ook wel een verband bestaan tus-
sen de top van het veen en het tijdstip van het einde van de

veengroei. Wegens de nog sterkere verschíllen in compactie,
de eventuele erosie en de verschillende aard van het turf fijkt
het pog gevaarlijker uit deze gegevens kwantitatieve conclu-
sies te trekken.
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Drrl VI GeomoRr oLoG r E

VI.A IrulrrDrNG

De geomorfologie van het Oostelijk Kustgebied was

niet het hoofddoel van deze studie. Toch dachten we belang-
rijke gegevens ter beschikking te hebben om een wezenlijke bij-
drage te leveren tot het hedendaagse reliëf van het gebied.
De ontworpen geomorfologische kaart omvat het ganse studie-
gebied, zoals het omschreven is in deel I.

ïn de Belgische literatuur vinden we we1 enkele bij-
dragen i.v.m. de micromorfografie en de geomorfologie van es-
tuariene gebieden (HEYSE I.,1979,1980; MYS M.'1973,1980) maar

de geomorfologie van de kuststreek komt in aparte publicaties
nauwel-rjks aan bod. AIle informatie, zoals we die aantreffen
bij TAVERNIER R. & AMERYCKX J.B. (1970) en die onlangs nog sa-
mengevat werd door OZER A. (L976) werd afgeleid uit het resul-
taat van de bodemkartering. Deze informatie is geen gevolg van
geomorfologische bijdragen want de bodemkaart stelt j-n de marie-
ne gebieden in feite de oppervlakkige, mariene sedimenten voor.

De bodemkaart bevat echter we1 een schat aan infor-
matie waar we ook dankbaar gebruik van maakten voor het opstel-
Ien van de geomorfologische kaart. De bodemkaart wetdrechter
weI kritisch bekeken vooraleer we de daarop aanwezige informa-
tie benutten.

Onze eigen boringen bestrijken geen geometrisch net-
werk over het Oostelijk Kustgebied. Deze boringen van soms meer

dan 5 m diepte werden hoofdzakelijk uitgevoerd om het veen in
al zLjn aspecten beter te leren kennen. Toch konden we de re-
sultaten van de eigen boorcampagne goed gebruiken bij het op-
stellen van onze geomorfologische kaart.
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Al-s belangrijkste hulpinstrument beschikten we over
een overvloedig aantal hoogtepunten van de kaartbladen 4/7,
4/8, 5/5, I2/3 en I2/4. Ivlet deze gegevens \^raren \^re in staat
goede hypsometrische kaarten op te stellen (zie bij VI.B).
De afbakeni-ng van de vormeenheden (zie bij VI.D) is naast de

terreinkennis vooral gebaseerd op basis van die hypsometrische
kaarten. Deze grondige terreinkennis van de ganse streek be-
wees ons soms goede diensten. Zo hadden we reeds vlug door
dat de hoogtepunten in de noordwestelijke hoek van kaartblad
4/8 helemaal niet kunnen kloppen.

Wegens het uiterst zwakke reliëf valt er op terrein
zelf bijna niets in te tekeneni zo was het v.b. onmogelijk hel-
Iingen te metr:n en knikken vast te stellen, gewoonhteg omdat die
zo goed als onbestaande zíjn. Slechts hier en daar valt er met

het blote oog een helling waar te nemen in het terrein. In veel
gevallen wordt de reliëfservaring trouwens bepaald door de hoog-
te en de aard van het gewas.

Allerlei taluds werden ook niet ingetekend. Deze zí1n
toch steeds het gevolg van menselijke ingrepen en ze zl)n allen
weergegeven op de topografische kaarten van L/LO.OOO. Het is
wel mogelijk dat hogere taluds van voldoende lengte overeen-
komen met niveaucurven die dan wel op de hypsometrische kaart
aanwezig zí1n. De nog aanwezíge dijken zijn we1 aangeduid' voor-
aI omdat deze dikwijls de grens vormen tussen twee vlakken dj-e

op een verschillende hoogte liggen en soms zelfs de grens vor-
men tussen twee vormeenheden.

De genese van de reliëfvormen situeert zíc}:. binnen
het gebied vol-ledig binnen het Subatlanticum. Verder omvat

onze geomorfologische kaart, in tegenstelling tot de meeste

geomorfologische kaartenr g€êÍr gegevens over de ouderdom van

de verschillende vormeenheden. Daarom zijn er nog diverse
redenen:
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- met uitzondering van het uiterste oosten van het gebied werd
de vlakte ongeveer terzelfdertijd aan de invloed van de zee
onttrokken.

het bepalen van het tijdstip van de inpoldering varr de gebie-
den, die tijdens de Duinkerken lllb-transgressieperiode over-
stroomden, vormt het onderzoeksterrein van de historische geo-
grafie, een dispcipline die we hier onvoldoende gebruikt hebben
om een ernstige bijdrage te kunnen leveren zonder in herhaling
van de bestaande literatuur te vervallen.
- op basis van de morfologie en de sedimentologie konden we on-
mogelijk scherpe grenzen trekken tussen de sedimenten en de ver-
breiding van de andere Duinkerken-transgressies in het overige
gedeelte van het gebied. De vraag is natuurlijk in hoeverre
dit onderscheid kan gemaakt worden en we deze transgressies niet
moeten beschouwen a1s pieken van steeds weerkerende stormvloe-
den.

sommige vormeenheden bevatten t.o.v. de omliggende vormeenhe-
den informatie i.v.m. de relatieve ouderdomr gêwooÍlweg omwille
van hun ligging of hoogte. Zo is een polderschorre die lager
gelegen is dan een eertijds buitendijks gelegen aangrenzende
polderschorre ouder dan deze laatste maar deze eerste polder-
schorre is op zijn beurt jonger dan de lagergelegen polderslik-
ke die aan de binnenzijde van een andere dijk ligt.
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VI,B Hvpsometn t r

Als we het reliëf wilden gebruiken voor het opstellen
van een geomorfologische kaart van het Oostelijk Kustgebied was

het duiderijk dat we meer informatie nodig hadden dan degene
die op de bestaande kaarten aanwezig is. rmmers , zovrat 80 à 9oE

van het pordergebied rigt vorgens de kaarten op r/Lo.ooo hoger
dan 2 m en lager dan 4 m. op zo'n kaart zouden we dus slechts
twee berangrijke klassen hebben. De recente kaarten op L/z5.ooo
hebben voor de reliëfarme gebieden slechts twee niveaucurveni
die van 2r5 m en die van 5 m. Hiermee valt dus nog minder aan
te vangen.

Dankzij prof. Desmedt R. (U.L.B. ) vernamen we het be-
staan van nieuwe kaarten voor de reriëfarme gebieden van Be1-
gië. Deze werden opgenomen dor het N.G.I. en ze omvatten dui-
zenden hoogtpunten. Ze geven de hoogtepunten weer tot op de
cm en dit met een maximale fout van 1O cm. Ze werden opgeme-
ten met een laser-plane die automatisch op een baak, die onge-
veer om de lOO m geplaatst wordt, de hoogteligging van de pun-
ten bepaalt. De punten zeLf werden ingetekend met behulp van
luchtfoto's op L/ro.ooo. Net zoals op de recente topografische
kaarten werd de hoogte ingepast in de Ie Algemene Waterpassing
van L879. Het basisniveau hiervan valt samen met het gemi-ddeld
peil bij laag water te Oostende.

De gegevens zí1n zo perfect dat het ons mogelijk was

hiermee een hypsometrische kaart op te stelren met een equidj-s-
tantie van 25 cm. De laagste hoogtelijn is I,75 m; de hoogste
hoogtelijn 5 m. Die geringe equidistantie leek achteraf niet
overdreven te zíjn. Daarvan getuigen de oppervlakken van soms

meer dan IOO ha die binnen eenzelfde curve vallen. Deze kaar-
ten werden gekleurd en als werkdocumenten gebruikt. Orn de hyp-
sometrische kaarten in-{su€- str*die dienden we echter een klei-
nere schaal te gebruiken. Vooral om praktische redenen viel
de keuze op L/4o..OOO. Ieder volledig kaartblad wordt dan iets
kleiner dan een An-formaat. Bij het verkleinen behielden we
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de hoogtelijnen slechts om de 50 cm, wat slechts in een gering
verries aan waardevolle hypsometrische gegevens resurteerde.
sommige zwakke reriëfverschillen, die srechts kreine opper-
vrakken beslaan verdwenen ars gevolg van een zekere generari-
satie.

Het poldergebied situeert zich grotendeels tussen z
en 4,5 m. Dit is trouwens heer rogisch als we naar de genese
van het gebied teruggaan. Voor de bedijkingen stond het volre-
dig onder invloed van het getijdewater dat nu in normare om-
standigheden een amplitudo heeft van 4,6 m. Bij het bestuderen
van de werkdocumenten werd het ons al vrug duidelijk dat hoog-
tepunten boven de 4,25 m eerder zeldzaam zíln. ze situeren
zich meestal aan de binnenduinrand en grens met de zandstreek.
In het poldergebied zelf bevinden zich slechts enkele zones die
zo hoog geregen zi1n. Anderzijds worden de hoogtepunten die
lage liggen dan 2,5 m ook veel minder tarrijk. Lagergelegen
zones komen trouwens meestal overeen met afgegraven gronden.

omdat de hoogtepunten die hoger geregen zijn dan
4125 rn eerder zerdzaam zí1n, praatsten we al deze punten in
dezerfde klasse. De punten die lager geregen zijn dan 2,75 m

zíln wel veel talrijker maar ze behoren bijna allen tot deze1f-
de vormeenheid (zie bij VI.D). De veel lagere liggíng van som-
mige punten is meestal het gevolg van menselijke ingreep in een
gebied van dezelfde vormeenheid zodat het we1 gerechtvaardigd
is arre punten onder de 2,75 m in éénzelfde klasse te praatsen.
Tussen 2175 m en 4r25 m hebben we tensrotte nog 3 kl_assen met
een equidistantie van O,5 m.

Nuttige Ínformatie die dreigde verroren te gaan heb-
ben we opgevangen door de hoogtelijnen op drie wijzen te teke-
nen naargelang de reriëfintensiteit. Zo kunnen we van een
rrgr gg:bypEgpelrt ggbe_beerl spreken :

hoogterijnen bestaande uit pgltiggr_lilg! duiden erop dat de
aanwezigheid van die hoogtelijn niet op een reliëfverschj-I van
enige betekenis wijst. De hoogterijn is daar aanwezig omwirre
van de keuze van dit niveau ars hoogtelijn en niet omwille van
een beduidend reriëfverschir. Lag de hoogterijn b.v. 20 cm
op die praats dan ontbrak die hoogtelijn waarschijnlijk.
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- hoogtelijnen bestaande ui.t ygllg_Ifiggg wijzen op een
(relatief) belangrijk reliëfverschil. Ook bij de keuze van

een andere hoogtelijn zouden we in de onmiddellijke omgeving

een parallelle hoogtelijn aantreffen
- hoogtelijnen bestaande uit gliBpglliilgg kunnen we als een

intermediaire categorie beschouwen. Alhoewel deze hoogtelijnen
niet op een (relatief) belangrijk reliëfverschil wijzen is
hun ligging nu ook niet heel toevallig.

De bespreking van hêt reliëf van de polders gebeurt
niet hier naar bij de bespreking van de geomorfologische kaart.
Deze kaart is immers grotendeels gebaseerd op de analyse van

de werkdocumenten.
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VI.C. I Langgerekte laagtes
9pe l - e I - ye r I s! qe 

- br ec bbe 49rl ge I - e ! - se ! U ge g e gl !e ggi lgc I 
*

Deze vormen de enige duidelijk erosieve reliëfs in
het polderlandschap. De getijdegeulen en kreken zí1n ontstaan
na inbraken van de zee. Daarbij kunnen ze bestaande depressies
of afwateringssystemen ingenomen hebben. Eenmaal gevormd zul-
Ien die eerder de sedj-mentatie van het aangrenzend land bevor-
dereni ze vtorden aanvoer\4regen voor het sediment. Mettertijd
worden deze ook zelf opgevuld.

Het is duidetijk dat er een zichtbaar verband bestaat
tussen de periode van inpolderen en de opvullingsgraad van de
aanvoerweg. It'looie illustraties zien we hiervan nabij de dorps-
kern van Lapscheure. Het stuk kreek dat binnendijks lag ver-
landde slechts gedeeltelijk en is nu nog een kreekrestant ter-
wijl bij het buitendi-jks gedeerte de verbinding met de vroegere
getijdegeul, die met de rijksgrens overeenkomt, helemaal niet
meer zichtbaar is. De geomorfologische kaart toont ons een
analoog verschijnsel ten zuiden van het Zwin. De open geulen
Iiggen dan ook vooral in het kerngebied van Lapscheure (AMERYCKX

J.B.,L954), dat reeds vroeg ingedijkt werd, en op de plaats in
de jongere polders waar vroeger de berangrijkste erosiegeuren
aanwezig waren (zwinmonding, Lapscheurse Gat). De andere geulen,
die langer in verbinding stonden met de zee zí1n allen dichtgeslibd.

Deze beddingen situeren zj-ch allemaal in het ui-terste
oosten van ons studíegebied. rn de omgeving van oostende komen
deze beddingen eveneens voor maar deze polders vallen net buiten
het onderzochte gedeelte. A1s we de situeringen van de beddin-
gen vergelijken met de randschapsindering die in de periode van
de bodemkartering gemaakt is en die voorar op historisch-geogra-
fische gegevens gebaseerd is, dan liggen deze alren binnen het
zgn. Nj-euwland.

I*- i.v.m. de geomorfologie worden de woorden, aangeduid met een
in het volgende hoofdstuk gedefiniêerd. Het zí1n morfogenetische
eenheden
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Ons lijkt het vanuit landschappelijk oogpunt duide-
lijker om dit gedeelte van de polders, waar nog sporen van ge-
tijdegeulen aanwezig zijn de UgglglEgbglggpglgglg te noemen.

Ze vormen immers een landschappelijke eenheid met Zeeuws-Vlaan-
deren en het ui-terste noorden van Oost-Vlaanderen. Naast de

sporen van kreken en getijdegeulen, die een erosief reliëf aan-
duiden, valt nog een ander visueel element op in dit landschaps-
type; de aanwezigheid van dijken die hier vooral inpolderings-
dijken zj-1n.

VI.C. 2 Komvormige lgagtes
e) -Bsr r e!e -89['vl ebge

AIs we de kunstmatige factoren buiten beschouwing la-
ten, wordt de hoogte van de mariene komvlakte bepaald door:

de oorspronkelijke hoogteligging van de top van het veen

- de tijdsduur dat het gebied aan sedimentatie ten gevolge van
getij dewerking onderhevig was

de intensiteit van de sedimentatie die vooral afhankelijk is
van de afstand tot de zee of tot de getijdegeulen
- de inklinking van het veen en de klastische sedimenten.

Het areaal van de mariene komvlakte komt op de bodem-

kaart voor een groot gedeelte overeen met de (overdekte) poel-
gronden en de (overdekte) kleiplaatgronden. De aflijning van
de mariene komvlaktes is duidelijk wanneer deze begrensd worden
door inversieruggen. De overgang is echter geleideli-jk wanneer
ze grenzen aan polderslikken. Wanneer er een dik pak sedimen-
ten (tot bijna 3 m) op het veen rust is het effect van de klink
nauwelijks zichtbaar zodat we ons dan vooral laten leiden door
de gegevens van het detailhypsometrische werkdocument, de boor-
resultaten en de aanwezigheid van oude veenontginningen. Binnen
de mariene komvlakte is er heel wat microreliëf aanwezig maar

dit is meestal het gevolg van menselijke ingrepen en bovendien
sterk versnipperd zodat we deze verschijnselen niet aangeduid
hebben op onze geomorfologische kaart

Naast kleinere stukjes hebben we de volgende belang-
rijke mariene komvlaktes onderscheÍden:

- 9g_UCffgEg_bggylgblg-ygt_ElgggEe bevindt zi-c}:, ten oosten van

de dorpskern. De mariene invloed was in dit gebied groot en er
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rust dan ook een dik pakket met getijdeafzettingen op het veen.
Naast klei bestaan die voor een belangrijk gedeelte uit fijn
zand. Landschappelijk komt deze komvlakte, net a1s de meeste
andere, vooral tot uiting door het belangrijke weide-areaal en
de vele uitgeveende percelen. Het oorspronkelijk maaiveld Iigt
er rond 3 m. Dit is iets minder dan I m lager dan de inbraak-
vlakte in het westen en enkele dm lager dan de polderslikke in
het zuiden en het oosten.
- de mariene komvlakte van Zandvoorde ligt iets ten oosten van
de dorpskern. Alhoewel meer landinwaarts gelegen dan de vori-
ge was de mariene invloed ook hier zeer duidelijk en ligt de

mariene komvlakte relatief hoog (rond 3,25 m). Toch is dit ge-
bied duidelijk als komvlakte waar te nemen t.o.v. de inversie-
rug ten westen en ten noorden ervan. In het oosten vervagen
deze grenzen sterk, vooral omwille van het kanaal Plassendale-
Nieuwpoort en de vele afgegraven terreinen. Deze komvlakte
wordt doorsneden en aangetast door enkele inversieruggen.

4e -s'er re !e -bgs'vl e\ ge -ve!-SleseEe rbe : E ! clb+ I Ie :Yl 1 I s9 ges be-
slaat een grote oppervlakte. In het oosten en het zuiden is
het reliëfverschil met de belangrijke inversierug op het terrein
waar te nemen terwijl dit in het westen minder sprekend het ge-
val is. Hier wordt de komvlakte ook aangetast door enkele in-
versj.eruggen. Het marien sedimentatiepakket neemt zwak af land-
inwaarts, net a1s de hoogte. Die moeten we net iets onder de

3 m situeren.
de mariene komvlakte van Houtave sluit volledig aan bi-i de

mariene randkomvlakte van Stalhille-Houtave. De getijdeafzet-
tingen op het veen worden er wel belangrijker en dit gedeelte
Iigt hoger. Het oppervlak tigt er net iets onder de 3 m.

9e_Bef!e!9_EgSyIe\!e_ye!-Ut!Eef\g beslaat een uitsestrekt
areaal ten westen van deze gemeente. Een in het veld waarneem-
baar reliëfverschil zorgt voor een gemakkelijke begrenzing t zo-
we1 in het oosten als in het westen. In het zuiden is dit min-
der het geval en voor het vastleggen van die grens steunden we

vooral op het detailhypsometrische werkdocument, het weide-areaal,
de boorresultaten en de veenontginningen. De afzettingen op
het veen zijn er soms tot bijna 3 m dik maar ze zí1n hoofdzake-
Iijk kleiig. De afgravingen buiten beschouwing gelaten ligt
deze komvlakte op een hoogte van ongeveer 3 m.
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slaat een zone die we zonder probremen t.o.v. de omgevende
vlaktes kunnen affijnen. Alhoewel de hoogte landinwaarts iets
afneemt is hiervan weinig te merken op de hypsometrische kaart.
oorzaken hiervan zíln de belangrijke inversieruggen, de vere
veenontginningen en het begin van de havenwerken met bijhorende
terreinophogingen die reeds op de hypsometrische kaart weerge-
geven zí1n.

9C_freff9le_\ggylgb!9_ye!_Egeb9 beslaar een versnipperd gebied
dat door enkere belangrijke inversieruggen doorsneden wordt.
Het oppervlak ligt meestal iets onder de 3 m. Daarmee is het
duideli-jk te onderscheiden van de i-nversieruggen en de stukjes
polderschorre in het zuiden die eertijds buitendijks ragen.
De grens in het westen is vaag. Alhoewel deze komvlakte in het
zgn. l4iddelland 1i9t (AMERYCKX J. B. ,l-959 ), ligt het oppervlak
ervan meestal net iets onder de 3 m.

b ) sgrle!e-relgbgsyleEte*
Deze komvormige laagte is een extreme vorm voor de

mariene komvlakte, geregen aan de binnenrand. van de polders.
De mariene randkomvlakte is nog lager geregen en in het reriëf
komt de randkomvlakte nog beter tot uiting. rn het oosterijk
Kustgebied komen van dit type de vorgende gebieden voori

9e_gertg!9_f e!gLgpyleb!g_yg!_ gtelbf lle:Egg!eyg neemt ranssheen
de poldergrens een uitgestrekt areaal in. rn het noordwesten
is ze duiderijk begrensd door een berangrijke inversierug. zíj-
armen van deze rug dringen diep door of doorsnijden zelfs het
gebied; ook bij deze zijarmen blijft er een duidelijk reliëfver-
schil. De grens van het poldergebied valt in het zuiden samen
met de rand van de mariene randkomvlakte zodat dit reliëfver-
schil op het terrein goed waarneembaar is . Dit getdt evenzeer
voor de grens met de overspoerde dekzandrug van Meetkerke. Ge-
leiderijker overgangen vinden we in het noordoosten met een pol-
derslikke en het zuidoosten met de pordermoer. De niet-uitge-
veende percelen liggen rond 2,50 m maar dichter bij de polder-
grens lijken die we1 lager te riggen dan meer zeewaarts. Deze
rage ligging moeten we niet verklaren wegens de sterke klink.
Het veenpakket is er immers niet zo berangrijk. we moeten het
meer zoeken bij de sterk verminderde mariene invloed waaruit een
mÍnder belangrijk kleipakket resulteerde.
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- de mariene iandkomvlakte van Damme situererr we ten noorden
van Damme. Alhoewel het pleistoceen oppervlak er hoog Iigt,
manifesteert dit gebied zich als een komvlakte. Belangrijkste
oorzaak hiervan is de aanwezigheid van een veenlaag en de grote
af stand tot cle zee.

gL-psl4erpeer
Het poldermoer ten zuiden van Meetkerke bestaat uit

een zeer laaggelegen gebied (grotendeels tussen +1 en +2 m).
ilet gebied valt samen met een gebied dat vroeger a1s een moer-

neri-ng aanzien werd. In de literatuur (AMERYCKX J.9.,1959;
AMERYCKX J.B & MOORMANN F.R.,1956) wordt gesteld dat het veen

er eertijds uitgroeide boven de omgeving zodat het tijdens de

transgressieperiodes niet overspoelde. In de lt'liddeleeuwen werd
het hoogveen door de mens afgegraven zodat het gebied onder
water kwam. Later werd het dan bemalen. In de loop van deze

studie groeiden de argumenten om deze stelling te verwerpeni
over de uitvening van het gebied hebben hogervermelde auteurs

geen duidelijke historische bronnen. Ook in latere artikels
ontbreken die. De bemaling van het gebied staat echter buiten
discussie.

de hypothese van een hoog opgegroeid hoogveen dat niet meer

overspoelde wordt moeilijk aan te nemen als we de resultaten
van ons veldonderzoek bekijken. Een belangrijk hoogveen kon

zíc}r in de kustvlakte meer zeewaarts ontwikkelen. De basis van

dit hoogveen ligt rond -2 m. Welnu, het substraat waarop de

veengroei in de rMoeren van Meetkerke', zoals die normaal ge-
noemd worden ligt op I à Ir5 m. Op deze hoogte kon in de on-
middelijke omgeving het veen zíc}:r nog nauwetijks ontwikkelen
( zie bij II.D) .

Daarom moet er gedacht worden aan een uitzonderlijke bescher-
ming zodat dit gebied gespaard bleef van mariene sedimentatie;
- in het westen was er een veendek, nu tot I m dik waarop nog

mariene klei afgezet is. De mariene invloed was er reeds sterk
verzwakt en geen enkele getijdegeul of kreek kon de huidige
mariene randkomvlakte in oostelijke richting doorsnijden. Het

getijdewater dat bij hoge vloeden dit afgesloten gebied kon be-
reiken had dan ook nog weinig suspensiemateriaal.

in het noorden en het oosten komt er een doorlopende dekzand-
rug voor. A1hoewel hierop nog niet duidelijk gewezen is in de

literatuur hebben we er toch duidelijke aanwijzingen voori
allereerst zijn er de morfologische kenmerken (zíe
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verder )

het Pleistoceen zít in de omgeving zeer hoog; dit
blijkt zowel uit groevebeschrijvi-ngen (PAEPE R.,VANHOORNE R. &

DERAYMAEKER D.,1972) als uit bodemonderzoek (AMERYCKX J.8.,1958).
Daardoor werd bgg_pgl49lgggI_yg!_UgglEgIEg goed beschermd tegen
een gebied met sterkere mariene invloed ten noorden van Brugge.
Later kwam hierbij een kustmatige bescherming; tijdens de his-
torisch goed gekende Duinkerken IIlb-transgressiefaze, die meer

oostetijk en langs de ganse (l{ester)Schelde nieuwe gebieden in-
undeerde, was dít poldermoer reeds door dijken en duinen beschermd.

Het feit dat het gebied vroeger niet overspoeld werd pleit even-
eens voor hogere vloeden in de Middeleeuwen en later dan voor-
heen.

De uitzonderlijk lage ligging, de duidelijke helling
in het noorden en sommige steilrandjes zr)n nu waarschijnlijk
sterk geaccentueerd door de intense bemali-ng die dit gebied
eeuwenlang onderging. Wanneer we het poldermoer benaderen van-
uit de dekzandmorfologie treffen we net buiten de polders ten
zuidoosten van Brugge een analoog gebied aant de Assebroekse
meersen die op een hoogte liggen van 4 à 5 m en bijna overal
omgeven zijn met dekzandgebieden die tot 7 à 8 m reiken.

9) -el!rePgse!e-I ees!e
Menselijke ingrepen zorgden meestal voor een daling

van het reliëf met ongeveer O,5 m. De percelen worden dik-
wijls begrensd door een talud. Het betreft meestal oudere veen-
ontginningen die zeeÍ klein zí3n en verspreid liggen maar ook

enkele grotere en meer recente klêiontginningen. De vroegere
veenontginningen liggen logischerwijze grotendeels binnen de

mariene (rand)komvlaktes. De kleiuitbatingen zí1n in meerdere

vormeenheden aanwezigf. Wegens de geringe grootte van deze

vormelementen zagen wij ons genoodzaakt hiervoor symbolen te
gebruiken.

VI.C. 3 (Polder) randhellingen
De polders worden begrensd door de duinen enerzijds

en de zandstreek anderzijds. Op de geomorfologische kaart heb-

ben we de poldergrens overgenomen van de bodemkaart, vooral om-

dit door andere auteurs steeds zo gedaan werd en zo verwarring
vermeden wordt. Nu we echter over detailhypsometrische kaar-
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ten beschikken zouden we die grens op basis van een bepaalde

hoogtelijn kunnen kiezen (v-b. 4,7 5 m).

De flauwe tot zeer flauwe helling vanuit de zandstreek

naar de polders bestond reeds voor het gebied onder mariene in-

vloed en 1ater aan die invloed onttrokken werd. Het reliëf werd

nog wel lichtjes beïnvloed door mariene invloed maar het bestond

dus reeds voor het ontstaan van de polders. Op onze geomorfo-

Iogische kaarten is te zien dat deze randhelling nog deel uit-

maakt van de polders. We kunnen hier van een bggglgg4bgllflg*
spreken. De hooglandhelting is dus overal zwak tot zeer zwak'

Bij aanwezigheid van een transgressievlakte en het ontbreken

van enig dekzandreliëf in het hoogland is de grens zeer vaag'

Deze word.t vandfsprekend duidelijk a1s de helling van een dek-

zandrug met de hooglandhelling samenvalt.

Aan de zeezrJU"*rijn de gekarteerde hellingen !!e!9-
glgqlëIel$e-ggflbellggel. De steile hellingen van het duin-
reliëf zí1n niet gekarteerd omdat ze zonder discussie buiten

de polders vallen. Het zwakke duinreliëf dat na het ontstaan

van de polders kle-i-ne gedeelten van de polders bedekt, valt
bodemkundig buiten de polders. Morfologisch is de grens niet

zo duidelijk zodat we de laaggelegen randgebieden met een zwak

eolisch reliëf nog gekarteerd hebben. Dit eolisch reliëf is

belangrJ-jk nabij Bredene en Den Haan en ten oosten van Knokke'

Op de geomorfologische kaartjes spreken we Van zwakke verstui-

vingen van materiaal, afkomstig uit het duingebied.

VI.C.4 Welvingen 
*

9e!r j geef ze!!rlgeselYllse!
Ze zijn het gevolg van het microreliëf in het schorre-

en slikkelandschap. Binnen de oudere polders zijn ze door het

eeuwenlang ploegen zeer zwak geworden. Ze vallen nog best te

herkennen binnen de recent ingepolderde gebieden. Meestal zí3n

ze te klein van omvang om op deze kaart aan te duiden. We heb-

ben alleen enkele zeer opvallende welvingen nabij Hoeke inge-

tekend. De getijdeafzettingswelvingen komen dus veel algemener

voor dan op de geomorfologische kaart weergegeven.
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VI.C.5 Ruggen 

*
a ) 9yergpgel9e-9e\aslgree

De 9yeI9p99l9e_99bZg!gIgg-ye!_UC9!Ee5Le heeft een dui--
delijk asymmetrische vorm. AIs gevolg van de uitdeinende getij-
dewerking is er in het noorden een zeer zwakke overgang naar de

huidige polderslikke. In het zuiden echter bl-eef de helling
van de dekzandrug grotendeels bewaard; meer ze1fs, het reliëf-
verschil met het poldermoer van Meetkerke werd mogelijks nog

qeaccentueerd door de bemaling van dit gebied. De asymmetrie
is dus niet zozeer het gevolg van de vorm van het dekzandlichaam
maar we1 van de ligging ervan.

b) Inversier gg

Op de bodemkaart nemen de kreekruggronden een uitge-
breid areaal in beslag. Immers, alle bodems die binnen het be-
reik van de pedologische boor evolueerden naar een uitgesproken
licht profiel werden als kreekruggronden gekarteerd. Deze term
van kreekruggrond kreeg mettertÍjd ook een geomorfologische
betekenis en zo vervaagde het onderscheid tussen een kreekrug-
grond, die i-n feite dui-dt op een snel lichter wordend profiel
en een inversierugr die betrekking heeft op een morfologisch
verschijnsel. Het areaal van de kreekruggronden (TAVERNIER R.

& AMERYCKX J.B.,l97O) doet helemaal niet denken aan vroegere
getijdegeulen en kreken. HeeI wat van die kreekruggronden moe-

ten we zien als vroegere wadgebieden met een zandig facies of
als polderafzetting op een hoogliggend dekzandsubstraat. Vol-
gens onze geomorfologische definities horen die dan bij de pol-
derslikke, overspoelde dekzandrug enz.

Vóor ons is het morfologisch criterium we1 belangrijk.
We hebben ook de goede documenten gemaakt om dit te kunnen han-
teren. Daarom besteden we naast de grootte van de inversierug
eveneens aandacht aan de vorm ven de inversierug. Op basis van
de grootte (=hoofrlzakelijk breedte) spreken we van een getijde-
geul-inversierug* 

"r, een getijderivier-invers-ietug*en erzí1ds en

een kreek-inversi"rug*en getijdebeek-inversierug*anderzijds.
A1s we de vorm bekijken wordt het we1 complexer.

Tussen Zandvoorde en Oudenburg bemerken we een zeer
hoge en belangrijke inversierug. Omdat het westelijk gedeelte
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ervan tijdens de 17e eeuw overstroomde (AMERYCKX J.8.,1959),
hebben we slechts een verkapt morfologisch beeld en ook meer

zeewaarts is alles herwerkt.

Een eerste duidelijk type treffen we in het westen
aan (Bredene). De inversieruggen zt1n er onduidelijk, breed,
laag en een bepaalde oriëntatie ontbreekt. Het gerS-nge hoogte-
verschil kunnen we verklaren door de belangrijke mariene invloed
(zie bij IV.C,D,E). De plattegrond doet ons denken aan kreken
op een schorre of geulen op een zandwad. Dezelfde morfologie,
maar dan zonder inversie, treffen we aan bij de beddingen van
de Westerscheldepolders. Omdat de vorm niet geconditioneerd
Iijkt door het vroegere reliëf of een stroomrichting kunnen we

van een ylljg_llygfglgfgg spreken.

Tegenover deze vrije i-nversieruggen moeten we de gg-

9tlë!!egtge_tlyefgtglgggC! stellen. De oorzaak van de oriënta-
tie kan echter heel verschillend zí1n. De inversieruggen die
de mariene randkomvlakte van Stalhille-Houtave aantasten, vor-
men we1 het mooiste voorbeeld van georiënteerde inversieruggen.
De hoogte van deze ruggen schommelt tussen 3,5O m en 3,75 m.

Normalerwijze neemt de hoogte landinwaarts langzaam af. Ze

verlopen parallel met elkaar en loodrecht op de huidige kust:
lijn. De richting hangt helemaal niet samen met de dekzandmor-
fologie. Dat ze all-en zouden samenvallen met vroegere veen-
stroompjes is wegens hun rechtlijnig patroon onwaarschijnlijk.
THOEN H. (1978) suggereert dat dit systeem het gevolg zou zí1n
van een Romeins veenontginningsgebied, dit naar analogie met

een gedeelte van Zuid-Beveland, bestudeerd door OVAA I.(197I).
Alhoewel deze hypothese niet zomaar mag verworpen worden heb-
ben we hierbíj toch enkele bednkingen:
- bij het veldwerk en de turfanalyse hebben bre op of in het
veen geen sporen van droogleggen, uitdrog€D, rechttrekken enz.
gevonden

-als het gebied reeds flink gedaald of afgegraven was voor de

Duinkerken ll-transgressieperiode, hoe combineren r,{e dat met

het feit dat we juist daar de morfologie van inversieruggen en

komvlaktes zo mooi waarnemen?
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zíjn die ruggen niet te breed of werden ze pas in een latere
transgressieperiode verbreed?
Deze ruggen liggen dus pal op de huidige kustlijn. De belang-
rijke inversierug ten noorden van Brugge en een inversierug ten
zuiden van Westkapelle hebben dezelfde richting. Deze oriënta-
tie komt overeen met stormen uit noord- noordwestelijke richting.
Daarom veronderstellen we dat deze richting bepaald werd door
de hevigste stormvloeden.

Twee van deze inversieruggen lopen door tot aan het
hoogland. Het reliëf neemt landinwaarts terug toe bij deze in-
versieruggent dit kan slechts indien er vanaf het hoogland puin
werd meegebracht door een waterloop. Daarom zullen we hier dan

ook van een gC!]jqglggb:llygfglgfgg spreken. Bij Jabbeke sluit
zotn inversierug duidelijk aan bij een beekje maar bij Varse-
nare valt dit minder op.

Een hooggelegen zone 11 4 m) ten oosten van Blanken-
berge strekt zich landinwaarts uit tot aan de noordrand van
Brugge. Voor het zuidelijk gedeelte ontbreekt de detailhypso-
metrie en morfologische waarnemíngen op het terrein ze:--f worden
bemoeilijkt door de verstedelijking van het gebied. Het staat
wel vast dat in de binnenhaven van Brugge }angsheen het Zeeka-
naal de mariene (estuariene?) zanden meer dan 10 m dik zí1n
(RUTOT A.,19O2-1903; eigen waarnemingen). Dit getuigt van een

belangrijke getijdegeul. Hier werd trouwens aan de rand van
een getijdegeul de 'boot van Brugge' gevonden. Deze dateert
van voor de Duinkerken Il-transgressiperiode (THOEN H.,1978) .

Hoe was het mogelijk dat zo'n belangrijke geul zo ver landin-
waarts kon dringen? AIs we de paleogeografie van de omgeving

van Brugge onder de loepe nemen ligt de oplossing voor de hand.
Vanuit het zuiden bereikt het afwateringsstelsel met enkele be-
langrijke beken het gebied dat onder invloed van de zeespiegel-
rijzing vernatte. In het verlangde van deze beken,vormde zich
een r-ivi-erstelsel dat voor de afwaterj,ng van het huidige polder-
gebied zorgde. Bij de doorbraken achteraf was dit de ideale
zone voor het binnendringen van de zee zodat de mariene invloed
er zeer belangrijk was en er een brede getijdegeul ontstond.
Later verzandde die volledig en kwam er (of bleef er alleen) een
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noordoosterijke verblnding met de zee. De vroegere riviermon-
ding evolueerde tot een belangrijke inversierug die ook veraf
van de zee hoog gelegen is (tot 4 m) zodat we van een getijgg-
tlylgl]lygfElgfgg kunnen spreken.

Een tweede type van georiënteerde inversieruggen do-
mineert het oostelijk gedeelte van ons studiegebied. We vonden
ze goed geÏllustreerd bij de mariene komvlakte van Ramskapelle-
Dudzere-Lissewege en in meer landinwaarts geregen zones die
hierbij aansluiten (zie ook bij rv.u). Deze georiënteerde in-
versieruggen verlopen ongeveer zuidwest-noordoost, een richting
die eveneens voorkomt bi-j de dekzandruggen die in de polders
overspoeld zijn en aan de rand ervan dagzomen (zie bij II.D).
We kunnen dan ook stellen dat deze oriëntatie door het vroegere
reriëf bepaald is en het getijdewater bij voorkeur de ranggerek-
te depressies benutte om in het dekzandlandschap geuren uit te
schuren. Deze geulen kunnen we in veel gevallen beschouwen als
een verrengde van de zeer berangrijke Zwingeur die in de Duin-
kerken rrr-transgressieperi-ode tot vorle ontwikkeling kwam
( vAN RUMI,IELEN F. F. F. E. , 196 5 ) . westwaarts starhilre buigt de
getijdegeul-inversierug fors naar het zuidwesten. Gezien het
microreliëf van het Pleistoceen, dat we bij de mariene randkom-
vlakte terugvonden (zie bij IV.F) kunnen we hier eveneens van
eenzelfde georiënteerde inversierug spreken.

VI. C. 6 Vlaktes
eL-pelgerqIlbEe*

Binnen de polderslikke ontbreekt het veen meestal.
Het is echter mogelijk dat op bepaarde plaatsen de opsribbing
zo rang doorging, ook wanneer het veen reeds gedeertelijk inge-
klonken hras, dat wadafzettingen de mogelijke inversieverschil-
len ongedaan maakten. Voorbeelden hiervan vinden we ten westen
van Vlissegem (zie bij IV.K). Het onderscheid met de binnen,:
delta-vlakte en de porderschorre steunt hoofdzakerijk op de
hoogteligging. Logischerwi-jze kunnen we hier niet steeds scher-
pe grenzen trekken. Deze vormeenheid beslaat uitgestrekte op-
pervlakken. De polderslikke ligt meestal meer zeewaarts dan de
komvraktes; ze ondervond in alre geval een grotere invloed van
de getijdewerking zodat de sedimenten er grover zí1n.
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We hebben de volgende polderslikken onderscheiden;

49_pel49fglf\E9_ye!_519[rg!efbe beslaat een uirsesrrekt se-
bied met reeds vroeg een mariene invloed (zie bij rv.c) waarin
enkele veengebieden, die later de komvlaktes werden, bewaard
bleven. voor de inpordering moet dit een uitgestrekt zandig
wad geweest zijn. Het ligt op een hoogte van ongeveer 3150 m

met dien verstande dat het landinwaarts iets rager rigt dan
meer zeewaarts.

9e -pgI 4c tp I 1ELg -v e!-we!qsrle : zgtelberEe:N:egsngl g!9s be s 1 aar
centraal op de kaart een uitgestrekte, zeer reliêfarme zone
waarvan de hoogte rond de 3,50 m schommelt. Dit gebied valt
t.o.v. de binnendelta-vlaktes en de mariene komvl-aktes moeilijk
af te grenzen.

9e_pel9etEltbbg_ye!_W99l\epelle Iist onseveer op dezerfde
+hoogte (: 3,50 m). Arhoewel deze vrakte zoars wij die afbaken-

den zowel tot het Nieuwland ars tot het Middelland gerekend
wordt (AIUERYCKX J.B.,1959), merken we tussen beide gedeelten
geen betekenisvol reriëfverschil. Aansruitend bij de polder-
schorren in het oosten j-s er een zwakke stijging.

9e_pgl9efglfb\e_yg!_!Êp99b9959 valt ongeveer samen met war
een kernpolder genoemd wordt op de bodemkaart (AMERycKx J.8.,
1954 ) . Deze vLakte is vergeleken met de andere relatief re-
liëfrijk, er ziln zelfs nog enkele beddingen aanwezig. De la-
ge ligging (iets lager dan 3,50 m) en het minder vlakke karak-
ter van dit gebied valt te begrijpen ars we weten dat het na
de Duinkerken IIlb-transgressi-eperiode reeds vlug ingepolderd
werd.

b) PglggrEgbglrs*
op de bodemkaart nemen de schoqgronden een uitgebrei-

der areaar in. wij onderscheidden de polderschorre t.o.v. de
polderslikke echter op basis- van de hoogteligging. Deze vorm-

-eenheid bevindt zich volledig binnen de Westerscheldepolders,
wat normaal i-s gezien zíln genese. De porderschorren liggen
grotendeels tussen 3,75 en 4,25 m,met slechts enkele uitschie-
ters daarboven.

Een eerste groep omgordt de poldersl-ikke van Lapscheu-
re en een tweede groep komt overeen met de jonge polders van
het Zwin. Tussen deze verschirlende polders van het Zwi_n is
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op de detailhypsometrische kaart nog een gering reliëfverschil
merkbaar. Een langwerpige, bedijkte zone ten oosten van west-
kapelle kon zich ook ophogen omdat hier in de late Middeleeuwen
een strook opengehouden werd zodat het afwateringssysteem door-
heen de nieuwe polders vlot de zee kon bereiken.

c ) binnendelta-vlakte
De bj-nnendelta-vlakte strekt zich uit nabij de huidi-

ge kustlijn en ze ligt relatief gezien hoog tot zeer hoog. We

hebben drie vlaktes van dit type teruggevonden;
de binnendelta-vlakte van Bredene bevindt zích tussen Bredene

en Oostende. De hoogte ervan schommelt tussen 3175 en 4 m.

- 9e_!+l!e!99]!e:y]eE!9_ye!_ylt9Egge$ Iist in het verlensde van
enkele belangrijke inversieruggen. Het oppervlak bereikt er
ongeveer 3,7tr m en een gedeelte ervan is waarschijnlijk met duin-
zand overwaaid.

99_Efllel4e]!C:yleE!e_ye!-!t9Eeg9g9 is we1 de belansrijksre.
Deze vlakte is zeer breed en ze ligt in het verlengde van de

getijderivier-j-nversierug. Nabij uitkerke is er een duidelijke
-begrenzing met de mariene komvlakte maar meer landinwaarts wordt
die grens met :de polderslikke van lalenduine-Zuienkerke-NÍeuwmun-
ster vager. rn het oosten is de grens met de mariene komvlak-
te duidelijk. Deze bi-nnendelta-vlakte 1j.gt zeer hoog. Grote
gedeelten ervan liggen zelfs boven 4 m.

d) lrelEsreE:teyleble
De transgressievlakte wordt gekenmerkt door een hoge

ligging nabij de poldergrens. Dit type van vlakte za1 belang-
ri-jker zijn aan de poldergrens van de !{esterscheldepolders.
Deze zone valt buiten ons studiegebied, vooral omdat dit gebied
veenloos is. Toch vermelden we twee transgressievlaktes;

9e_!fel:gfeEgteyle!!e_ye!_E!!9lgg$. leunt aan bij de rus van
Oudenburg. Veen ontbrak in die omgeving zodat er na een sedi-
mentati-eperiode geen i-nversieverschijnseren optraden en deze
transgressievlakte nu grotendeels tussen 3,75 m en 4 m gelegen is.

tussen St.-Kruis en Damme hebben \^re een tweede transgressi-e-
vlakte. Het gebied werd nauwelijks door de zee beïnvloed zo-
dat geuren en inversieruggen er ontbreken. ook voor veengroei
vooraf was deze omgeving te hoog gelegen.
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VI,D BeenTPSoMScHRIJVTNGEN

Dit gedeelte omvat de omschrijving van de vormeen-
heden of morfogenetische eenheden. Een vormeenheid def,inië-
ren bre als een terreinvorm die zowel door de vorm als door de
wí3ze van ontstaan wordt gekarakteriseerd. De lijst van vorm-
eenheden, die hier beschreven worden, is een gevolg van terrein-
en kaartstudie. We zijn dus niet vertrokken van een theoretische
indeling die aIle vormeenheden, die in een polderrandschap zou-
den kunnen voorkomen, omvat. Het is dus mogelijk dat in ande-
re polders nog andere vormeenheden aanwezig zí}n. vÍat de ter-
minologie betreft, hielden we wel rekening met publicaties die
deze problematiek behandelen (MÀARLEVELD G.C., TEN CATE J.A.M.
& DE LANGE C.W. ,L977 r MYS M.,1980).

1. Langgerekte laagte

verlerge-eÍ-epce-se!li gegegl:_eI_breeEbe ggreg ;

een langgerekte laagte in het polderlandschap, êr dan niet met
open water. Deze laagte is de getuige van een vroegere kreekl
of getijdegeul2di. voor de inpoldering nog actief was.

2. Komvormige laagte

mariene komvlable;
een eerder uitgestrekte laagte (tg *) die zelfs lager ligt dan
de omgevende vraktes met getijdeafzettingen. De getijdeafzet-
tingen die aan de oppervlakte liggen, rusten op een achteraf
ingeklonken veenpakket.

lkreek; strikt genomen een \daterloop in het schorregebied die
bij laag tij droogvalt. Hier omvat deze term ook de zgn. prie-
len 1=gu11ies) die ook op het wad voorkomen. Ze zí1n klei_ner
dan de getijdegeul en hebben geen permanent karakter.

)-getijdegeul; een waterloop
water nog steeds water bevat.
ook veel groter dan de kreek.

in de waddenzone die bij laag
Wat afmetingen betreft is die
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E'sr i ere- rslgbg[ry] eble ;

een type van mariene komvlakte dat nog lager gelegen is.
Veraf van de zee onderging die gedurende de sedimentatie-
periode een geringere mariene invloed zodat de getijdeafzet-
tingen er nog rninder belangrijk zí1n.

pg]qerEggr t

onder een moer verstaan we een laaggelegen gebied dat vol--
ledig vernatte of verzoop onder invloed van een rivier of de

zee zonder dat het wezenlijk opgehoogd werd door sedimenten
ervan. Een poldermoer is dus een zeer laaggelegen en oor-
spronkelijk zeer natte komvlakte. Omwille van de beschutte
ligging kon die niet meer of nauwelijks bereikt worden door
het getijdewater. In het tweede geval zí3n de getijdeafzet-
ting en de veenlaag er onbalangrijk en ze zorgden vooral voor
een verzwakking van het oorspronkelijke reliëf.

s!!rePescse-I3ês!es ;

deze zí1n meestal het gevolg van veenontginning of kleiuit-
bating. Wegens de kleine aanééngesloten oppervlakken moeten
die, als ze kunnen weergegeven worden, symbolisch weergegeven
worden op de kaart.

3. Randhellingen

!re!esre9rërss9e-9grsbelI!lg ;

een zwakke helling die op sommige plaatsen de overgang vormt
tussen de polders en het eigenlijke duingebied. Deze helling
ontstond na de poldergenese en valt bodemkundig buiten de pol-
ders.

beegles9bclltsg;
een zwakke helling die door de geringe mariene sedimentatie
niet meer tot een vlakte kon opgevuld worden. De hellings-
graad 5-s grotendeels het gevolg van processen van voor de pol-
dergenese maar bodemkundig hoort deze rand nog tot de polders.
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4. Welvingen

se!UqeeÍze!! tlgsue lytlse! t

kleinschalige welvingen die slechts verzwakt maar nog duidelijk
het reliëf van voor de inpoldering weergeven. De depressies
zí1n meestal de restanten van vroegere prielen en kreken.
wegens de geringe grootte van die verschijnseren kunnen die
slechts symbolisch weergegeven worden.

5. Ruggen

gye5EPgeI4e_9ebz3!qE9s t

een enigszins langwerpig, positief reriëferement, dat het ge-
vorg is van de hoge ligging van een dekzandrichaam. Alhoewel
het niet dagzoomt kan het zo hoog gelegen zí1n dat de getijde-
afzetting€Ír, die het bedekken achteraf hoger gelegen zijn dan
de omgeving.

ge! r i geee gl : - !bree !: ! ee ! r i4ebeeE: !. se ! 1 j ger lyt e r: ) ] tlyc rs te rse :

een duiderijk langgerekt, positief reriëfelement dat aan beide
randen zwak afhert. rn tegensterring tot een getijdegeul- en
kreek-inversierug neemt het reliëf bij een getijdebeek- of
getijderivier-inversierug zeewaarts niet steeds toe. Ontstaat
wanneer een getijdegeul (kreek, getijdebeek, getijderivier met-
tertijd dichtsribt zodat die in inversie treedt t.o.v. de omtig-
gende gebieden die omwille van de krink lager geregen zijn.

6. Vlakken

pgl9erglrEEe;

een reratief hooggelegen vlakte opgebouwd uit getijdeafzettin-
gen. rs ontstaan door het indijken van een slikke. Een slik-
ke bevindt zích. nog enkele dm onder het hoogwaterpeíl en de
sedimenten zijn er zandig tot kleiig.

't'de getijdebeek en de getijderivier zijn afkomstig vanaf het
hoogrand, dit in tegenstelling tot de kreek. De getijdegeulen
die bij eb ook zoet water vanaf het hoogland transporteren noe-
men we hier getijderivieren en getijdebeken.
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Pelgerecbgrsc;

een zeet hooggeregen vlakte opgebouwd uit getijdeafzettingen.
rs ontstaan door het indijken van een schorre. De schorre be-
vindt zích rond het hoogwaterpeil en de sedimenten zijn er
kleiig tot zeer kleiig. De aanwezigheid van een dijk kan de
vorming van een schorre bespoedigen.

binnendelta-vlakte ;

een hooggelegen, zandige vlakte vlakbij de zee. Is ontstaan
op plaatsen $raar de zee het land binnendrong en het drainage-
systeem van het wadgebied samenkwam. Na een erosiefaze bleven
deze plaatsen het langst open en het gemakkerijkst te bereiken
voor de zee zodat de sedimentatie er langer duurde en er bij
volledige opvulling een hooggelegen vlak overbleef na duin-
vorrning of inpolderinq.

!relsgrcgErgyleE!9 t

een relatief hooggelegen vlakte, meestal aan de rand van het
hoogland. Een dunne getijdeafzetting rust er bijna onmiddel-
rijk op het dekzandoppervlak maar de afzetting zorgde toch voor
een vlak reliëf.

3!!rgpeses!-epeebesg9e-yI eE!es ;

hebben een duidelijke sLeilrand. ze zijn meestal zeer recent
van oorsprong (opgehoogde terreinen, vereffende vuilnisbelten) ;

het laatste decennium sterk uitgebreid en nu reeds veer belang-
rijker dan op de kaart hreergegeven.
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Dee r- VI I Beslu r rEN

VI I . A Ve nsne rDr NG vAN HET Hoularuoveer,r

Het Hollandveen was slechts in
splitst. We kunnen dus rustig stellen dat
bel glgrri Ee-ysetl eggr -be !- gppe ryl elleyee g'
boven het niveau van -2r5 m.

3 boringen opge-
er slechts €é!
aanwezig is

De verbreiding van het veen is weergegeven op
verschillende kaartjes op t l/4O.OOO. Daarvoor steunden
we ons o.a. op twee bestaande documenten; ae bgggglggf!
werd hoofdzakefijk gebruikt voor het a€g5glgg! van gebi.ed-
êÍrr terwijl de gggJgglggbg_lg3f! voor het eindresulraat
nog van weinig nut leek. Deze Iaatste kaart was wel van
belang bij een egrslg-bggglggrgbllg met het gebied.
oe giggg_lgfilgen waren vanzelfsprekend het lglglgI$bglg
hulpinstument maar voor een yerygllggfgfgg en betere af-
grenzing baseerden we ons eveneens op de ggggflbypggsg-
trische werkdocumenten.

we hebben gg_yggglggg onderverdeeld in 3_gg!g-
ggligÊ!; minder dan O,5 m dik, tussen O,5 m en 1,5 m dik
en meer dan Ir5 m dik. Wanneer het veen niet op het Pleisto-
ceen rust hebben we dit eveneens aangeduid maar dit bespreken
we bij het volgend hoofdstuk.
Bij sommige gebieden lieten we binnen de zones met veen
cirkelvormige vlakken open omdat we daar grote twijfeLs heb-
ben i.v.m. a" ygllg9fge_C3lgeglgbg]$ "n onrwikkeling van her
veenpakket binnen het afgebakende gebied. De ygglglggigglggg-
ggllgqg! worden gggfgggld voorgebteld.
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Op het beeflbleQ_Efe$elg bereikt her veen bijna

steeds een dikte van $gg5_qg!_1.5_p. Vanaf de polderrand
wint het veen dus vlug aan belang. Bij het uitvoeren van
de boringen leek er soms we1 een lggeJgge!_l9_gllbg9ben.
oorzaak hiervan is de belgtgfljbe_Ugtle!9_tggl99{ die zich
reeds vroeg liet gelden. Indien niet afgeveend of geërodeerd
schommelt 9g_9fb!g_lglg_gg_Z_ry; waarden van meer dan 2;5 m

worden er nooit bereikt.

op het Eeeflbled_pleebCgpe5ge is de veenlaag steeds
bi-jzonder goed ontwikkeld. De dikte bedraagt lgÈE_$egl_Êgl_Z_g
maar slechts uiterst zelden wordt 2,5 m oversehreden. rn teqen-
stelling tot de mariene komvl-aktes op het kaartblad Bredene
tijkt er ]!_ge_SegiegC_\egrylgb!9 van uitkerke btile_gyegel
ygen gezeten te hebben.

op het beef lblgd_Eegleye komt ErCeE_gegle!_19 voor.
Binnen de mariene randkomvlakte neemt $g_9f\!g van het veen
slechts gglglqgllj\ toe. Globaal genomen neemt de dikte toe
van zgid999!_geef_!99Iggggt maar leqgfegb!_9p_99Ze_ttgb!-ilg
komen eveneens ggggg! voor die voor een sterke yqrminqgl]lg
kunnen zorgen.
In tegenstelling tot de andere kaartbladen moeten we gg_{f!!g
van het veen vooral in de gl$$gnElCEgg plaatsen. Het veen
bereikt slechts een dikte van meer dan 1r5 m waar we de grens
tussen de mariene komvlakte en de mariene randkomvlakte si-
tueerden. Het pgl5gg! van de ygfblglgllg stemt grotendeels
overeen met dat van de inversielgggg! en de Ergglglg_-(fgld)
komvlaktes.

op het \eeflbled_E9fp! is de $t4$elllegge eveneens
het belangrijkst. De $fb!g van het veen neemt er slechts Veg.l
gglglQgllj! toe en alleen op het noordwestelijk gedeelte van
het kaartblad bedraagt de dikte meer dan 1,5 m. De Ê.ê!ggzlg-
bgl{ van het veen stemt overeen met de trgf1glg_Eggy]gElgg._
HeL veen is echter op de [tggg!9_pJgg!:gl reeds ggggglgyg!.
Alhoewel het Zglgggglglfj\ gedeelte van het kaartblad nog
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ver van de pgJggfgtggs verwijderd is, haAlt. het veen er ggg!
dikte meer van O.5_9.

op het beefllleÊ_le:lbepelle is het veen slechts
Zggb_99!glbbel9.. Het brijft overal lgelgg_$!_9!.9_S en het
komt bovendien slechts over een bgBgIblg oppervlakte voor.

Nu we de dikte van het veen besproken hebben, kun-
nen we even d" gfgglggglbglg. van het (ingeklonken) yggg be-
rekenen. In de mariene komvlakte van Uitkerke groeide het
veen gedunende ongeveer 3.OOO jaar. Als we een dikte van
2.1OO mm aannemen betekent dit een groeisnelheid van O.7_!rB

Pe5-jser.
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VII,B Grnrsr vAN HET vEEN

Bij de genese van het veen hebben we twee hoofd-
typesi de veryglllg en de ygf_Iglqilg. Bij de verschillende
raaien hebben we de gfglg tussen beide ygglggElg_l$ zodat we

op de kaartjes met de verbreiding van het veen een vervenings-
gebied (=randveengebied) en een verlandingsgebied onderschei:'
den.

Deze grens loopt in grote trekken van zgÍdggg!

!ggf_lggfqggg!. Sommige ondergedoken $Cbggl{fggggg zorgden
voor _(sgbfef:L9flel4el in het lggglegelfeQ. De grens tussen
beide gebieden bereikt ten westen van Heist de huidige kust-
Iij n.

De ygg_Ialgllg gebeurde in
werd mogelijk door het wegvallen van
staan van een ondiep zoetwatermilieu.

dekt

leger
wezíg

een lagglel5_grl]lgg. ze

de getijden en het ont-
Ze is sterk gebonden

veel

aan een bepaalde hoogte; meestal rond _2_ry en bijna steeds
tussen -2r5 m en -1r5 m.

De veengroei begon op een substraat dat Bggqle_I_gl!_Elgf tot
zware klet bestoad; slechts in bepaalde gevallen ging het
om lichte klei tot fijn zand. In deze gevallen ligt het sub-
straat dan meestal iets hoger. Indien r.tiet geremd door vroeg-
tijdige overspoeling of erosie bereikt het veen een dikte van

iets meer dan 2 m.

Er is een duidetijk verband tussen lg_ggl9gg van

het veen en qe_bggglg$gging van de !gg1S. Wanneer het EICf S!g-
ceen substraat lgggf ligt dan -1r 5_$ werd het meestal nog be-

door lggglgifg sedimenten. Indien het substraat
ligt zu1len hier ook nog wel Bagigle_Egql[tellet
zi1n maar zo diep hebben we niet geboord.

aan-
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nattend dekzandgebied. Dit vlak gebied ygf!g!!g onder in-
vloed van het langzaam S!_ijggl4_glglqgel9fpgll. Dit was op

zr)n beurt een gevolg van het stijgend zeewaterpeil. Bij
een dekzandsubstraat dat bgggI_gglgge! is Qgl_=J.!_S kunnen

we stellen : hoe bgggr het substraat gelegen, hoe ggfilggE
de veenontwikkeling. pgygl een hoogte van J_lr5_[r kon het
veen zích nog ggggglfjbg ontwikkelen.

Op deze twee hoofdtypes treffen we enkele ygglalg-
en aan. Numeriek gezien zí3n ze echter van ondergeschikt be-
lang :

4g_Vgglgl9fgg_bgygg_gC!_yeggenlng leert ons zeer veel over
de maximale hoogte van de lagune. Boven het Pleistoceen ont-
breekt de inklinking immers. De vervening wordt er iets boven

-2 m bedekt met de laguneklei-. Die klei bereikt echter slechts
een dikté van een paar dm.

4e_y9glel9ilg-beyeg_e9!_y9gJegglng komt slechts in drie se-
va1len voor. Het lijkt dus zinloos om te pogen hieraan re-
gressies of transgressies vast te knopen. De eerste verland-
ing moeten we rond -2,5 m situeren en de tweede tussen -2 m

en -I,5 m.

op bepaalde plaatsen deed de vegetatie bij het ontstaan van

het veen ons aan lggJggbfggg! denken. Alhoewel gelegen Ín
een reliëfarm gebied kunnen we dan misschien van een hellings-
veen spreken op bepaalde plaatsen.
op enkele plaatsen treffen we gndeggan het veen ygg_I_ygfgpgglg

Bglgglggl aan. De aard en het tijdstip van de gglgg9 zou.dan
hoogstwaarschijnlijt< bgilylgg$ zí1n door een walgfJggp. Het
dikste turfprofiel, meer dan 27O cm, dankt zi1n ontstaan
normalerwijze ook aan de onmiddetlijke nabijheid van een water-
loop.

Verder kunnen we echter niet nalaten te wijzen op

9c- gre!c- reeel$ee!-4:e-be g- gelle!gveer-e!-s ii !- se!.ese - bereb!sEt-
seert.
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VII,C [volurrr vAN HET vEEÍ\

:":":t1":":u: Ï:tl':t:"l":

Type

l"ï: 1tI': ï_":"1":':

Dikte van
het veen

WeiBtorf-
Ombrotroof achtige
gedeelte gedeelte

1. OurJ.enburg-Zwaenehoek
2. r - rl

3. rr - rl

4. Rredene-Oost
5. ll 

- 
rl

6. Klemskerke-Zuid
7. il _ rl

8. ', - rl

9. Klemskerke:Oost
to. t - rl

11. Jabbeke-Stal-hi1le
L2. ' - rl

13. ', - '
14. Stalhi1le-Vijfwegen
]_5. t - ,
16. StalhiIle-R.V.K.
L7. Kwetshage
18. rl

19. rl

2a. Uitkerke-Houtave
2r. r - rl

22. Houtave-Noord
23. ' - .
24. Vlissegem
25. Houtave-Noord
26. Vuilvlage
27. Wenduine-Zuid
28. Zuienkerke-Noord
29. 81. Vaart (Zuid)
3C). rr 'r ( zuid)
31. Zeebrugge (cokes. )

32. Damme I
33. DaÍnme II
34. Damme I
35. Ramskapelle

2
T2
19
I

]o
6

I3
23

I.
11
I
9

18
2

I1

1
11
23
I

T2
3

L7
2A
22

2
I
4
I

10

verven]-ng
verlanding
verlanrling
verlanding
verlanding
verlanding
verland-i-ng
verlanding
verlanding
verlanding
vervening
verveni-ng
vervening
verlanding
vervening
vervening
vervening
vervening
vervening
vervening
verveningf
vervening
verlanding
verland.ing
verlanding
verven-i-ng
verlanding
vervening
verlanding
verlanding
vervening
vervening
vervehing
vervening
vervening

40 cm
24O cm
25O cm
2OO cm
I9O cm
21O crn
I9O cm
16C) cm
lIO cm
13O cm
30 cm

l4O cm
14O cm
24O cm
2IO cm
90 crn
60 cm

lOO cm
IOO cm

3Ct cm
30 cm

I5O crn
19O cm
160 cm
22O cm

BO cm
23O crn
2OO cm
24O cm
22O cm
22O cm
50 cm
90 cm
40 cm
40 cm

roá cm
11O cm
90 cm
70 cm

lOO cm
70 cm
40 cm
30 cm
lO cm

30 crn
10 cm

17O cm
llO cm
20 cm

20 cm
60 cm

cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

70
L2A
L25
I30

150
160
l.20
160
tt3
,? cm

30

lO cm
90 cm
50 cm
50 cm
6O_cm

( Cusp .

cm
cm
cm

50 cm
(Cusp. )

70 cm
60 cm
,o-.*

30
35
40
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Bij een boge_lfggllg van bet_Elgfelegeel (russen
+ I en + 2 m) kon het veen zich in vele gevallen lggwgl_iibg
ontwikkelen. In dit geval spreken we van een a$or!_ygCl
(Anmoor). Zorn amorf veen vormt in feite de overgang tussen
de A-horizont van een vernatte podsol en de echte veenvorming.
De humificatie is er zeer hoog en de herkenbare resten gering;
Cenococcum is er in veel geval-Ien zeer belangrijk.

Bij een ].agelg_Jlgglng van het Pleistoceen en een
betere ontwikkeling van het veen in het €glqygglggp]gg wordt
de vervening bijna altijd ingezet met een lerbgll5gglygg!.
Vooral de schors en periderm van Betula alba kan massaal aan-
wezig zí1n. Soms werd hierbij ook Alnus glutinosa gevonden
maar in tegenstelling tot andere auteurs geen Pinus sylvestris.
Eén geanalyseerd turfprofiel bevat aan de basis hoofdzakelijk
SaIix-resten.

Dit berkenbroekveen is grggg:_lg!_gllggllggf. Het
heeft een di-kte van slechts gl\glg_q$ en indien niet al te
sterl< gehumificeerd is het turf Ilj\_Êg!_BgEgg!. De stijging
van het (grond)waterpeil ging gg[rE zo snel dat het vervenings-
veen gygfgpgg-1d werd door water zodat er allochtone elementen
afgezet werden en soorten van meer open water aanwezig zi1n.
Pit verschijnsel bleef we1 beperkt in tijd en ruimte.

Globaal genomen groeit het yeen ook bij de vervening
glg_UgI dan het gIglqgelg5pg]l stijgt. Dit stijgen van het veen
boven het rijkere grondwater konden we best volgen door de'boe-
name van en de verandering bij de mossen. De eerder mesotrofe
soorten worden vlug ygfyglggn door gllgglIgfg soorten die echter
dil<wijls reeds vroeger aanwezig waren.

líanneer een veen geëvolueerd is tot een 9Ug9!Ig9I
lype zat er 999!_9y9]g!fe in de ËggClgyefgesle-r9e_f_igb!_ilg
meer voorkomen. Dit duidt er nogmaals op dat het veen sneller
groeit dan het waterpeil stijgt.
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Bij een vgllggg]lg hebben we aan de Eggig te
maken met een flg!:-gÊ/gf_Z=gggyge!. Deze gyglggfgl echter
allen zonder uitzondering via een mesotroof veen naar een
gllggl5gg!_ygg!. Het veen vormde zich in een open, ondiep
water. Vondsten die aan de basis op een duidelijk brak
water wijzen ontbreken.

uiterst belansrijk is de geIllge_yggqgglllib{ee
van het water. Dit leiden we af uit de verlanding die;niet
in de richting van een (elzen-)bfgg\ygen maar we! tot een
gllgglIggÍ type evolueert. Een belangrijke aanwezigheid van
A1nus glutinosa of houtresten behoort bij de verlanding eer-
der tot de uitzonderingen.

Een halve meter boven de basis is het turf in
veel gevallen reeds geëvolueerd tot een Eegglgggg_lypg.
Bij de verlanding groeide het veen dus ook sneller dan het
waterpei-l steeg. Dit ErggglIggf veen is meestal slechts van
korte duur.

De dikte van het ygeggglffibefe_gggggllg wordt
bepaald door ae $igBle van het water waarin het veen zich
vormde en de eepli!el9_e!_fgylgg9_yel_9p9!_ggter dat, één-
maal het veen geinstalleerd, peri'odisch de veenvegetatie
overstroomde. Opvallend is dat eglfgfe soorten soms !ggg-
lfibellfi9_ygf$gljlg! wat op het einde van overstroming
wij st.

ne gilZglggIllggn op de algemene regel kunnen we

verklaren door gpgglelg_gflieg:ggglelglgle$eli zo kan b.v.
een mesotroof kwelveen zeer lang standhouden, op een andere
plaats was er lrtaarschijnlijk als gevolg van de aanvoer van
voedselrijker water uit de omgeving 1-ange tijd een broekveen
aanwezig en op bepaalde plaatsen kunnen de overstromingen ge-
durende een langere periode het veen beïnvloeden.
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Bij de verlandingsvenen evolueert het veen Zglqg5

C!lgÊ_91!Zgl4Cffng naar een gliggl5gg! veentype. Norrnaal ge-
zien neemt dit type Zn_A-114 van het pggllgl in beslag. Al_-

hoewel de glg!E-Tgg9!gl_gg1!g-11j! te trekken is, kan het ge-
beuren dat meer yggqgeJ5fjle_eeefle!_lans Elelgbgg9el. Hier-
voor zj-3n twee redeneni een eutrofe tot mesotrofe vegetatie
kan langzaamaan overwoekerd worden door mossen en resten van
planten die niet tegelijkertijd groeiden, maar deze kunnen
door verschillende afzettj-ngsmechanismen in dezelfde horÍ-
zont terechtgekomen zijn.

Een oligotroof veen is
stadium lgfgggglggl{. Opnieuw een

groeide dan het (grond)gglgfpgfl

nool_t naar een

bewijs dat het
steeg.

veegselrriEer
veen sneller

op het veld kunnen we !ig!_yeE!Ê!gllg! of een o1i-
gotroof turf g1_9gl_llg!_9g!fg!lgg! is. Daarvoor hebben we

ons moeten Dgpgf\en tot de ggglq.Iyggglgg turfprofielen. Het
verdwijnen van de '$llgfgllg4glyggggl3glggf' schonk ons vol--
doende helderheid over het ombrotroof karakter.

Van de 35 geanalyseerde turfprofielen waren er
lÉ_ygflgl$tlggprofielen en J9_ygfyglllggprofielen. Bijna alle
ygllglglngsprofielen zí1n 9_.bb9f_4gn_1, 5_m en ze evolueren
allen naar een g[!r9!Iggg gedeelte. l,lanneer hre naar de dikte
van die yeryg!_i3ggprofielen kijken dan zien we dat alle pro-
fielen die 4lbbe=_Zfje_4gl_99_gg in een 9l]!lg!I9o! veen
overgaan.

De belangrijkste lgglgf tijkt dus wel de !ggg!g:
lfggllg van de basis die samengaat met $g_!!j$ aat een veen
nodis heeft om pgye!_9e-g=eggge!9I!g{91 op te Itjze!. De lig-
ging van het profiel speelt dus geen belangrijke ro1. Dit
wijst erop dat het yggg_Zlgb_gygfgl_Igg!]g kon ontwikkelen
zonder storingen van buiten af (b.v. verplaatste rivierlopêÍI,
zeedoorbraken, ingewaaid duinzand, onge$rone grondwaterpeil-
schommelingen).
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Eénmaal een ombrotroof turf ontwlkkeld, vormde

zich op vele Srlaatsen een 'WCi0!gffl:ggb!fg9-b9llz9!!, A1-
hoewel het contrast minder scherp is dan in N.W.-Duitsland
betreft het hier toch hetzelfde verschijnsel; ggg_ggglgggEg
yg5yelllg en turf met vooral Epbegle_E99!:_9ygbflelfe. Het

Wefglgff is echter E'getltibgf_!9_b9Eb9!!e! in het oostelijk
Kgstgebied orndat de veengroei kort (enkele eeuwen ?) na de

vorming van die horj dont afgebroken werd.

De bgnlflge!]ggfaa9 betekende slechts een bCpgEllg
bglp maar na enige routine waren de minder verweerde lBbgglg
E99!:_QyqbtÍelrc duidelijk te bcrEestc!_t!_be!_ye]4.

De dominantie van Sphagna 999!:-9Ygbf€glfg wordt
meestal ingeleid door een dominantie van Sphagna 999!=-9Ugpl-
data. De 'WeiBtorf'-achtige horizont heeft zich op 13 pro-
fielen ontwikkeld. Hier kunnen we eventueel twee profielen
aan toevoegen waar alleen Sphagna sect. Cuspidata massaal op-
treden.

Bij een niet vroegtijdig stopgezet of afgebroken
verlandingsprofiel en bij een zeer dik verveningsprofiel is

4eZe_bgfiggl!_ee!_g_rg9g99!_y9rÊgbrjeee_I. Het komt bij de 17

profielen, die dikker zijn dan l50 cm, slechts tweemaal ni'et
voor. Het treedt alleen aan de top op en de dikte schommelt

tussen 30 cm en 50 cm.

De rWeiBtorf'-achtige horizont Iijkt dus wel

Elfpelglggfggb_bgpeelq.want indien het veen vóór een be-
paalde periode (t overgans ggp!9fe33l:9gbe!le!!igg$) de

tijd gehad had zich yelêeel99_99_9!!gfEbeleq dan heeft zich
bijna steeds $gZC_bgflzglg gevormd.

Het is echter logisch dat dit !_ijqg!1p_beg_yeflëfe!' voor-
aI omw.ille van lgcglg_by$fglgglggbg omstandigheden. De dik-
te van 30 à 40 cm snelgroeiend veen zou dan overeenkomen

met ongeveer 4 à 5 eeuwen.
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VII,D Erruor vAN DE vEENcRoEr

Zojuist constateerden we dat bij een ongestoorde
ontwikkeling van een dík profiel er quasi overal een 'W9IQ-

!gf!l:Cgb!fge_!etlz9!! aanwezis is 3g!_99_!9p. Dit wijst op

een ongeveer gglli\llj{lg_gr1$C van de veengroei, vanaf
Bredene en Zandvoorde tot bij Zeebrugge. Dit einde van de

veengroei moeten we gllgle_gggye!_y99f het begin van glzg
!]jgI9b9!l!9 situeren.

Na de gglglg_pglfggg van zeeggg5pIebgn volgde er
in een waddenlandschap een twee$g_pgfigdg van zeedoorbraken.
Deze werd vroeger archeologisch gedateerd en ze startte op

het einde van de 3e eeuw. Het is best mogelijk dat een gg-

$gg_f!g van het Ig!gygg!ggp_199, vooral helemaal j-n het oosten
en tegen de poldergrens, !lg! overspoelde lg_gg_ggfglg_pgflggg.
Bewijzen hiervoor hebben we niet. Het lijkt echter glggqf-
ggbfjllfjk dat hiervoor een grog!_gg!:99 i" aanmerking komt
gezien de verweri-ng, aard en samenstelling van het turf bi-j
de onderzochte profielen niet verandert.

Samengevat kunnen we stellen dat de veengroer- Ln
----1

het Oostetijk Kustgebied gÍgeglglgn wordt met

I-transgressieperiode.,'.
de Duinkerken

De gyglgalg tussen de top van het veen en de

klastische sedimenten gebeurt in de meeste gevallen ElgJ.
Boven het ollggl5gÍe veen treffen we 9!Eig9eUfib_ggg!-
tolerante schelpen en plantenresten aan, ze leefden in brak-
ke of mariene . rnilieus. Meesta] is het veen bedel<t met kf e-i-

tot zhrare klei en op sommige plaatsen is de top van het veen
geërodeerd. Deze gggggllglfibg_gfgglg hebben we hoofdzakelijk
in het westelilk gedeeltergn het studiegebied aangetroffen.
Het veen wordt er dan bedekt door licht klei tot fijn zand.
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Het veen werd op verschillende plaatsen ggg-
gggJggg!. De gIgglggelggg in groeven vormen het beste be-
wijs ervoor. Het profiel Lepelgem-Houtave wijst eveneens
in die richting. Daarenboven hebben we tussen de klastische
sedimenten regelmatig geËgpgg]4_yggg. aangeboord. Dít be-
tekent echter !1g! dat het Oostelijk Kustgebied Éél_ggl-
9etg99]9999-g9etg9sP19r was.
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VII,E PaLro-sorANtscHE BESLUITEN

Víe hebben bij de turfanalyse 7O determineerbare
types van resten van 93-!:l:_9::_:::!Bht!:1 terussevonden
benevens 23 taxa der mossen. Daarnaast troffen we nog de

macroscopische resten van een zwam, een mosdiertje en een

wier aan. In totaal bereiken we dus 96 herkenbare types.

wat meer speciaal a" 9g9T:99:!:l betreft hebben

we bijna steeds te doen met Alnu:_gl:!ilg:3 "" 9:!gl3_3l!:.
Taxus baccata troffen we slechts éénmaa1 aan en.van Pinus
sylvestris en Quercus robur hebben we geen macroscopische
resten kunnen nawijzen.

van Tric!gglgfgl_99:91!9sulr hebben r^'e zowel de

nootjes als weefselresten gedetermineercl. Nochtans werd
deze hoogveensoort slechts uiterst zelden als macrofossiel
teruggevonden. Het minuscule zaadje van Dros::3-]l!::T:913,
waarvoor vondsten in de onderzochte literatuur niet verme.Id
worden, ontsnaptê.,€VêÍtrnin aan ons speurdersoog.

9ïy9e9s9:- p313:!:J: e n 99T3r:3_ 93_19:!::.. spe I e n

in meso- tot oligotrofe venen een belangrijke rol. Nochtans
hebben we beide soorten slechts :ggl_ygll_ig teruggevonden.
Het is wel zo dat Comarum palustre reeds op een zekere ver-
storing duidt. Wat de andere soort betreft hebben we geen

goede verklaring.

Bij yg5]glg]ng hebben we bepaalde planten, die nu

eerder zeldzaamheden geworden zí1n, zeer algemeen aangetrof-
fen; het meest in het oog springend zí1n Ranunculus lingua,
Potamogeton polygonifolius en Cladium mariscus. Hoogqtl--:-
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waarschijnlijk gingen deze soorten in de loop der tijden
sterk ggbgggglt omdat de geschikte biotopen zeldzaam ge-
worden zijn maar klimatologische veranderingen mogen we

ook niet uitsluiten. Dezel'$de bedenking geldt voor soorten
uit een nat, oligotroof mil-ieu zoals 9gfgl_llggggr_gggeI
leeieserpe en g9!e99bser1s-pc!,eg!EtE-

De gpbgggt-yÊE-qpbegleg-iubftgeggg en in ririridere
mate die van Sphagnum pgplllgqgg wordt in deze studie be-
vestígd. Dit geldt evenzeer voor de vroegere belangrijke
aanwezigheid van TggeglbypÊgg_gllgÊg. Sommige andere mos-

sen van de groep der 'EfgglEggglg5lg' zijn waarschijnlijk
om de reeds hierboven aangehaalde redenen sterk ecbtefuit-
gggegg -
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VII,F Paleo-syfrrEcoLoc I scHE BESLU I TEN

Eutroof en mesotroof gedeelte

De bggig van het yCË1_gtrgfqg9,yee! moeten we tot
de PbfgEgfgelgg rekenen. De Phragmitetea - gemeenschappen,

die op het einde van het Atlanticum het begin van de ver-
landing van de lagune inzetten zí3n echter helemaal !!g! te
vergelijken met vele van de huidige gllgeglgeLge!_yggdgg!-

Ifibg-fl9!:_Êrt-3eggeyelge! die bovendien zeer rijk zLTn

aan soorten die op verstor.ing wijzen. De bigf aangetrof-
fen gemeenschappen kwamen daarenboven ylsg_bgfle! het be-
reik van gggE_ygcqgelffi!_gelef .

Sporen van Schoenoplectus lacustris en in diep
water wortelende soorten zoals Nlzmphaea alba ontbreken bij
de verlanding. Dit wijst erop dat de verlanding s_!êEggg

met de groei van lgJgfyggl. Wel verschijnen er nog regel-
matig resten van soorten uit open, gggigp_Eglgl maar die
komen in die vegetaties in ggZgiglygEts voor met meer aan-
gesloten riet- en zeggeveldjes.

Binnen deze Phragmitetea neemt Bb5êgg1leg-gggÈEg-
llg_gegf! gedurende een leegese_pellgge een 9onii!e!!e plaats
in, A1s deze soort bij bepaalde stalen (bijna) alleen voor-
komt dan is het omdat wij in het substraat alleen de wortel-
stokken van Phragmites australis konden determineren. 9{egens

de geringe voedselrijkdom zal de glglbggEgglilg eerder ill
geweest zí3n. A1s we naar gggglg regelmat-ig weerkerende
soorten ki'iken dan wordt het voedselarme karakter. van het
Phraqmition nogmaals beblCglgggg.
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Oit g!!!gg zaL, zeker in het Atlanticum, zeer
gggE!19 geweest zr1n voor het Cladietum maflqql. Cladium
mariscus is goed, vertegenwoordigd bij de verl-anding. DgZg
plg!! zal naast Phragmites australis het glggggg!_ggpgg!
bepaald hebben. Met zí1n wortels die voedingsstoffen nog

uit dieper water putten kon Cladium mariscus lglgg_lfi$
standhouden in meso- tot oliggl5g.gg omstandigheden.

Bij de grote zeggensoorten speelde gCgg:_glglg
een belangrijke rol. We hebben gggg-bgWfjZgn gevonden dat
het Magnocaricion in ztJn typische vorm met bgge-bg]lgl aan-
wezig was. Gezien de meer ggggllggbg_lfggflg en 9g_ggf-rlgg
gglglpgllggbgglglilgen was dit waarschijnlíjk niet het ge-
val. Soorten zoals Carex elata waren wel gggg_ygllggglgggf$fg!
]!_ge_g!Ieg$igg!eg en ze hielden bij de oligotrofiëring EgtrE

lglg_g!914. Dit is ook nu nog zo bij ongestoorde verlandingen
in een uitgesproken atlantisch klimaat. Bij de hoogste water-
stand van een Betulion vonden we Carex elata overvloedig terug.

9ef9X_pSgggggypgtgg_Ig_rele!19!_yCgl aanwezis bi- j
de verlanding maar !99]!_Eggggê1. Deze soort is kenmerkend.

voor drijftillen maar de andere kenmerkende soorten ontbreken
alhoewel die in andere studies wel gevonden werden. Deze

plant kwam elgggge!_l!_qg_Bbfeg$lletge voor.

AlhoeweI 9gggl_pgligglgle regelmaiig terugkeert
is deze soort lggi!_gygfy]ggq-rg. Een Caricetum paniculataemet
zijn manshoge bulten zal er wel niet inzitten. hie moeten eerder
aan kleine bultjes Ín Phragmitetea en broekbossen denken. Carex
paniculata is trouwens eerder aan alluviale gronden gebonden

waar sterke waterpeilschommelingen zt3n groeiwijze begun-
stigen.

Bij de evolutie van de verlanding vormt het

ClZglbfgg\Dgg een gitzglqgfiBg. Het ondiep water was te
veengroei evolueerde snel tot een oli-go-voedselarm en de

troof veen. Het bfqebbqq, dat vooral op de glflqlald van
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d" ygglg5ggl wijst, kreeg Zgleel_le_gfjQ om zich te ont-
wikkelen. I^Ianneer het hout en de nootjes en katjes van
A1nus gluti-nosa dan lggb_yglEgblilg! worden ze dan ook

beseleid door 999f!9! uit yoe9gelffibetg_$]I!eg!.

In onze schema's moeten we het 4lgig!_glglrygq
zien al-s een soort van slgIlpgggg[gggggbep, net zoals de

belangrijke aanwezigheid van TypbÊ_le!][g]lg en {glggg
ellgggg meestal op $fgggygll9l$_ye9! vrijst en net zoals
het plotse verschijnen van 9bglgpg4fg{r_Igbfgg/glgUggEr een

Z99!9_gpgelZggS verraadt .

AIs overgang tussen dit elzenbroekbos en de

ol-i.gotrofe vegetaties verschijnt Eglqlq_C]bg tijdelijk.
Dit stadium zal we1 !19! overeenkomen met een _{i_c_h_! b_ej:_t-an_{

van beri<-en maar als r,ve_ili-a e_is_ell{e_p_i_o11i_e_1s_ konden de ver-
spre id s taande !:erkenbome n he t 

-1_a4g;_t_ 5_t_an_{1o_qqe_.9.

In de meeste gevall-en verschijnt het !g!g]!93 weI
aan de Dggig van de yervelllg. Soms lag het oppervlak nog

regelmatíg droog en is het turf glelE_yg5ggglq maar in veel
profielen zr)n de gevleugelde nootjes en de vegetatieve resten
van Betula alba massaal bewaard gebleven. Bij de vervening
kunnen we nog glglg_Zggg9! en an<lere Ebfegf,i!C!ge:9Je[t9!!9!
aantreffen maar het Betulio! was Ilib aan Itgsg:_!g!_91199-
trofe mossen die mettertijd de bovenhand namen. Voora1

Epbeglggr_pelgglIe en B91y!ftgbglt_9!It9!gg zijn belanqrijl<.
Zo verhuisde het Betulion dus, onder invloed van de mos-

groei en het sti-jgend gfglgygleIpgll, naar bggef_gClegel
gronden bínnen het randygglggpfgg.

Eenmaal heeft de basis van een ggeqglyggglg
turfprofiel zo'n speciaal karakter dat we de genese van het
veen in een bgglffjb_$fllgg moeten vooropstellen; Menyanthes

trifol-iata heerst er samen met mesotrofe mossen aan de basis.
Deze combinatie komt overeen met de beschrijving van huidige
kwelmilieus.
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Deze Egggllgle mossen komen beter aan bod in
het gyClgagggyggn. Reeds lg_glhglg_qgt verschijnen deze

mesotrofe mossen evenwel bij de verveni-ng als b.i-j de ver-
Ian<).-i-ng. Waarschi jnl-i- j k ontstonden lf-rly9glyggelg!-Igg waar-
in naast meso- en olj-gotrofe mossen ool< Menyanthes !fflglfglg
en lygblfg-!1gg:ggggll zeer belangrijk waren. Er ku.'am dus

een 9ari99!g[r_]gg]gggIpgg tot stand en gyg5gpgglry van het
veen bleef ggblg5gggg. Deze vegetatie yglg! in een glfgg-
llg!]ëIglqg-gggggg9lg op Phragmitetea-vegetat.i,es, het Cari-
cetum rostrtttae en het Betulion. Enkele opvallende fenomenen

z-i,jn het belang van $pbgglgg_pglgElIg bij de ygfyglllg' de

typi,sche glegfë!!El!ge!]9 van rgge!!byp!U$_!1!e!g en de be-
langr-ijke aanwezighe-rd van t-ychnis flos-cuculi. glggl dit
vegetat-i-etype komen de Z9!:_b99gygg!Eggf!g! vanzelfsprekend
reed-s aan bod.

OI-igotroof gedeelte

Het verschil tussen
kwam reeds aan bod. Hier echter
teruggevonden g$gglIQfe venen

ombrotroof en minerotroof veen
worden zonder onderscheid alle

de dom-'i-nanr-i-e van scheuchzerlg-pqlgglllg en de gelggzigbcr9

besproken.

Het Scheuchzerietum werd in onze turfprofielen
slechts éénmaal aangetroffen. Deze vegetati-e herkenden we door

van gpbgglgg_glggggr. D-i-t type neemt de !g!g!g gedeelten van

het oligotroof veencomplex in beslag. Het ggI!!gg_Eglglg er-
van wijst misschien op de ggt!199_Lgl\e! en 9p9!_geqegl!9!
bi-nnen het veencomplex. ggbCgqbZgffg_pglgglfig hebben we

vrel- hog enkele malen aangetroffen a1s lege_lgf$glQg soort j-n

slesLele!eêrc.

Het
slenken van het
ciat-re -i-n onze

9pbegle:Bbvlebe:P9re !9[' albae omvat de typ-i-sche
bulten-slenken complex . We konden deze asso-

turfprofielen $glQelljE onderscheiden. Botani sch

gezi-en worden deze slenken ggbg![tg55t door Rhynchospora alJ:a,

Sbylgbegpgle fusca en bepaalcle Sphagna E99!:_9ilgPlqe!9.
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Bij ons b1i-jkt Eglgg-lglfglfX eveneens een voorkeur te hebben

terwijl we de weinige vondsten van PfgqgfC-11lg5gggia ook in
de slenk moeten plaatsen. De bglf[lggllg is er meestel gering.

Het Effgg:gpbeglelgS_Begg]13!191 omvat daarentesen
de bulten. Deze associatie viel vlot te herkennen en zeker in
het 'Schwarztorf '-gedeelte -i-s die belangrijker. De bulten zt)
bij het turfonclerzoek Eglgglggb te herkennen door de codomi-
nantie of gegflellie van Effepbegg[t-ygglle!99 en/of Sphagna

999!:_ê9g!ffqlfe. 9eUgl3-y3lgêf1E komt hoofdzakelijk in dit
lype voor en de bgUffa-gglfg is er hoog. In het enige profiel
h'aar Effgbgpbglgs_c5;p1lgqg[t op de voorgrond treedt is het ook

aan een bult qebonden.

De analyse van onze turfprofielen bevestigt dat de

slenk en de lult weI rqi4le$jk maar !19!-!gSPgf99J met elkaar
afwisseldgq. In het andere geval zouden we binnen één staal
de kenmerJ<ende soorten steeds met elkaar vermengd moeten vind-
en. Een oligotroof staal van IO cm vertegenwoordigt immers een

periode van I25 à 25O Jaar. Sommi-ge gliSlgflgg! in de bggg-
pgllgllgglgIeg,: d.ie b-ij uitgestrel-,te hoogvenen als de regionale
boompollenneerslag mag beschouwd worden, komen overeen met vg5-

êlggItlge! in de beqgyeelygggle!1g. Yefeg{efilgel in de vese-
tatie treffen we daarenboven bij d" yg5ggbfllglëe-lgf{pfefielgq
op gezel!$g_pleelg_IE het profiel aan. KllgeelgyeEelgClilgeg
beïnvloeden dus wel het relatief aandeel van de bult en de

slenk. ggZe_glelygggglbg$9 was echter te gl9! voor het re-
gistreren van Lletle_\11$egggggbgp[eI1lggg.

Andere aanduidingen voor ygll5eggdg veengroei
vormen de dominantie van Erigplglgp_yggllglggr gecombineerd

met een hogere lglfÍlgglfggfgg$. In tegenstelling met het ver-
schijnen van de 'WeiBtorf'-achtige horizont konden we 9gZg
g1lblglqlngsfazes llg!_gglSglglg! en er geen strat-i-graf-i-sche
betekenis aan geven. Vooral in het bgglgglg$fgg van het oli-
gotroof veen is deze soort lglglgffiS. Eenmaal ae gplgglggt-
groei goed begonnen was kon Eriop!9Ig!_Y39!!3!gg-veelal !19!1----

yglggl. Bij de verdere opbouw kan deze plant soms lgfggbglgl,
meestal !gl_Egg!e van Sphagna (vooral 999!:-99EPtgg!g en 9e9!.
gygpllglle). Dit was een direct 99Y9lg van de glggle!1e van

de Eebeglgs:grggr.
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èg_Iegggligg_pglgelfe, PgJylff gbgg_S!rictum en

het minder teruggevonden Pohlia nutans berej-ken tevens hun

gp!]Bg[r aan de bggfg van het oligotroof veen. ïn het meso-

troof gedeelte echter waren ze reeds goed vertegenwoordigd.
Bij een ylgllg_9pbgglg!:gfggi moesten deze mossen de lgl
Iggg9g en b9g9E9p_9!!E5g.5g! ze in het ombrotroof turf .

Bij de voll,edig minerotrofe profielen hielden ze echter
stand. Daarom denken we dat d" bgtdfgg_bglglgr_fi\9_gglgg-
ZigbCf4 van Polyt-richum strictum en Aulacomnium palustre
door lfgblg_yg5Êlglllge! als gevolg van mensefijke bein-
vloed-ing moeten verklaren.

De abeolulq dqqrnanlie van gpbegpgn-fpbffgglgg
moeten we zien als een expo8ent van snelle Epbqglggt_9I9gf
op een ongestoord hoogveen. !g komt deze soort alleen mas-

saal in Centraal-Ierland voor op de gglllglg_ggqggllgn van

g]!g99!Ie!!C_bgegyg!9!. De ontwikkelins is y99le]_blfg,e-
lg]gglggb bepaald en eenmaal gevormd hield ze stg!4 tot
het 9!1$g van de yggEgIggl. Het yggblfggf klimaat van het

Egbellelliggp bevorderde immers de [,gg9g}C_ellWf!\e]-llg
van dit mos, dat gekenmerkt wordt door zl4n relatief vg5

91!_elbgCl_g!ee!9e_g!elgelljee. Bij een eunstise lissins
(= evoluti-e tot tr_o_ogveel__r_eg$ voltrokken bij }_f:ggg_tS:
v_eg3ryr_d_e_r_igrg ) kwam er bi j na steeds een m_a_s_sa_1_e_ ontwikke ling
van .Sphagr_um 

-igQg_i_c3r_t_u1t_ 
tot stand.

QpbgglgU_pgplllgsgm ontwikkelde zich slechts
i" éél_pfggfel_Ugggeg] aan de top. Nochtans is deze soort
in andere gebieden belangrijker in het WeiBtorf. Sphagnum

papillosum kon zíc}:, waarschijnfijk pas yggllgg! wanneer
het hoogveen !C-lg! was voor QphgglgU-lsbtlgelggt. Herin-
neren we er trouwens aan dat het hoogveen in !ggg_Plg!Ig!g!
waarschijnlijk lgg_lg!!95 was zodat het alleen Sphagna sect.
9ggpfÊg!a bevatte.
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èlyefCee de horizont met Sphagna sect. 9ygbfr_glle
zich kon ontwikkelen $ras er _v_o_o_r_al bijna steeds een s_l_e$<_eJr_-

ggegfgg aanwezig. Het yggbgigCf_Llfpee! zorgde in het veen
blijkbaar ggEE! voor een horizont met Sphagna Egg!:_9ggpl-
$e!e en Eblggbeepgge rdaarop zich peg_lege5 Sphasnum iBbE!-
q4!!f$ zich kon vestigen, indien de slenk niet te diep was

tenminste.
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VII.G Pnr-ro-e ToGRAF I scHE BES!-u trEN

Begin van de veenvorming

Het begin van de y95lglg11g situeert zíc}l rond

9=.!99-E.E. Op het merendeel der plaatsen vangt die aan op

een hoogte van - 2 ml. Het verlandingsmilieu was een vol-
Iedis yet3gglg_leggle waar de g9!lige!fÊy!9eg_!fe! merk-
baar was. Deze ondiepe, verlandende lagune kwam 9:3. tot
stand door een vgrgllgglgg van de ZgggPlggglffiZa-lg. Bij
een sterk sti]gend_gggpgll, zoals die vopr het zuidelijk
Noordzeebekken in het begin van het Holoceen algemeen aan-

vaard wordt, is de Lgflglgl$lgg groei van een bggfgyggl
moselijk maar gCe!_letg4g!tgr_E!9919]-B3.Jlgg dat noodza-

kelijk is voor een belangrijr gliggl5gg! ygelpakket.

oe ygfgllg van het oppeEylSElgYCel was vooral
het sevols van een spggf{le\e paleo-g99gIÊ[i!9be Elgge!1g
met sterk afgenomen mariene invloed waarbij :

er zíc}: ( ergens ) meer gggygglls een $gt_gglgggÈgl ontwik-
keld had. De liEging hiervan blijft een onbekende maar

een gedeelte zal- zeker in het oosten binnen het huidige
më:riene gebied vaIIen.
de aanwezise gllgglglllggglglgelg met hun eglggIlgn karak-
ter, gekenmerkt door belangrijker getijdenwerking landin-
waarts, door die duinenvorming geheel of gedeeltelijk yan

9g_gee_g€geele9e! werden zodat d" ylge9_e!_g!!9 als sevols
van de 'floodbasin'-effect geheel of grotendeels 99!99![3:
liseerd werden den het water kon verzoeten.
de zeer gglglggl:ibe_belJflg van het Elel:leeeen substraat
onder de huidige polders deze evolutie begunstigde.

dit en de andere gevallen veronderstellen we dat
geen absolute daling van het land meer optrad.

I:in
er
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Het 999!9!Ub_Ege!gep!9$ vras dus rond 5.5oo B.P.
geëvolueerd tot een lan<lschap met Wglefg_gygg$a_gb. Het water-
oppervlak reikte tot 1,5 m of iets lager. Gezien we het
wegvallen van de getijdenwerking vooropgesteld hebben en

we de nabije ligging van de kust veronderstellen hou<lt dit
in dat we het g9E!$4CI9_Zeep91l_9p_re!9_leggf_qe!_:-le5_S
moeten plaatsen. Op lagergelegen plaatsen had zich een 1a-
gunaire klei gevormd die bij voldoende lage ligging van
het Pleistoceen minstens enkele dm dik is. Op vele plaatsen
kwam de lagunai-re klei zo hoog te liggen dat een verlanding
kon aanvangen.

Wellicht lf9!_g]lg_pleglge! van de lagune konden

VellêDde!. Een ecbt_Unffgrqr verlandingsgebied. zal er !fe!
geweest zr)n. De fggglglEgglig van de lagune met de al dan

niet verlande gedeelten bl-i-jft echter Epggglgllg!, vooral
omdat glggg_gedeellgl ervan achteraf geggeÊpgelg z:-Jn. Als
Ieggllge! van onze studie y9l9!gegg!e1_lgl we echter :

een klein flylgfglglggl ten ggor9en van Egggge waarbij
het oppervlak glyglggglq,g kon worden gpgghgggg voor de

verland.ing en de marlglg_]pylggq zowel vooraf a1s achter-
af ZggE_bglglgllib r^ras. Dit rivierstelsel had ook minder
zwakke hellingen voor gevolg zodat veenvorming helemaal
n-i-et begunstigd werd.
een meer 9p9!-!Cg9!999pi94 in het wgsten met p]Ae!gg$i!Í
4fgpgi-WglgE zodat ook hier niet overal een dikke veen-
laag ontstond. Achteraf kreeg de mariene erosj-e meer

vat op dit gebied met een minder sterk aaneengesloten
veencomplex.

- mind.er belangrijke bggbigg die voor een gllggterilg van
de pleiglggelg_felgzglg zorgden en ggg5beg! gedeelten van
het ygenggblgg stroomden.
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Deze pleistocene ran<lzone Í/Ías glpglglgl$b in het
!'eq!e! maar liep in het 998!9!_!ot aan de bgfdfgg_Eggllfit.
Het reliëf was er vlak maar we konden, naast de lfgblg 'afhel-

lins leg$reeb! op de bgr$fgg-Eggllril, toch een Zgeb\g-ggb-
ZelqggIgelegie terusvinden.

Periode van de veenvorming

We concludeerden reeds dat er in bg!_ygIl3!91199-
99br9g-99!-9It99!reÍtëretgg-s99999E1999r!e optrad- NgggzeEe-

Iljbe_yggIgeg5gg hiervoor is een ZggI_gelllge_gyggqfeb waar-
bij ontwatering, zandoverstuivingen, getijdeninvloed en over-
stroming van zelfs matig voedselrijk water uit den boze z:-ln.
Paleogeografisch houdt dit in dat Zgg:_g!_flylgIllylgg9 ge-

durende een lange periode glDgElggldg vraren, althans in de

ged.eelten waar we'nu nog veen kunnen aanboren.

, ggZg_lggElglq met een vegetatie die zich ontwik-
kelde zonder invloeden van buitenaf hield ongeveer 3:999_iggf
stand. Ondertussen bleef het gggBp!! (zwak) glfiggl zodat het
gIglgwglglpell langzaam maar zeker glggg. Dit leiden we af
uit de belangrijfe glllIgfgllg van het randveengebied waar-
bij de vervening door het verzuipen van de hogergelegen ge-

deelten mettertijd opklom. De Z9!glg_yggg!g!19 op (lemige)

dekzanden moest in de loop van het Subboreaal plgglgpgEg!
voor een vervenend landschap waarbij Eglglg_Êggggglgg. Op

het einde van het Atlanticum bevond de yefyglllg zich op

het niveau r-!!_m en bij het bgg!!_yet_!9!_Eg!e!I3l!fggp
op n-i-veau t-lt5_9. Ruw geschat betekent dit dat het gggfg-

4919-Zggpgll tussen het begin en het einde van de veengroei
(zo'n 3.OOO jaar) 3 m steeg van zowat 4 N.A.P. tot 1

N:Ê:9'
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Ondertussen b1eef, zoals ree<ls gezegd, een gedeelte
van het Oostelijk KustgebieC veenloos. Gezj-en de aard van de
veenvegetatj-e zullen die wateroppervlakken nau\^rel-ijks j-nvloecl

uitgeoefend hebben op <le veengebieden.

Periode na de 'reenvorminq

We schreven reeds dat de veenvorming in het Ooste-
fijk Kustgebied bruusk aan zí3n einde kwam. Dit was het ge-
volg van een st.ijgend zeepeil maar vooral van een gewijzigde
paleogeografie zodat het gebied terug onderhevig werd aan de

getij dewerking.

Een onderscheid tussen de verschillende fazen van
de afzetting van Duinkerken kon in tegenstelling met vroegere
!lg! gemaakt worden. De vraag is natuurlijk in hoeverre er
een onder:scheid kan gevonden worden. De verschillen zullen
eerder een ggyglg zt)^ van de verschillende Egqf[rgllgligpfg-
ggggg! die op hun beurt Dgpggld worden door het glllgg (v.b.
getijdegeul, zandwad, schorre) waarin deze processen zich
afspeelden. De situering van deze fysische entiteiten met
hun sedimenten komt bij de geomorfologie aan bod. Bij dit
hoofdstuk werden een aantal !]egge_ge9g9If9l9giggbe_getbege!
beschreven. De gegggflglggfe van het Eegigrglleltglelgggbgp,
dat we bestudeerden, wordt ygllg$fg bepaald door de Egggllg
EeqlErelle!, aIs we de menselijke beïnvloeding buiten beschou-
wÍ-ng laten tenminste.

Belangrijk is ook dat in deze studie voldoende ar-
gumenten naar voor komen om te beweren dat a" Sg:Ign van lvleet-
kerke !:g!_9I_!3gyg]11!:_gyg::!I991'g werden door de pré-middel-
eeuwse overstromingen. Dit gebeurde achteraf ook niet maar

tijdens de míddeleeuwse overstromingen (Duinkerken IIIa- en
Duinkerken Iïlb-transgressieperiode) was het gebied reeds door
dijken beschermd. Dit kan erop wijzen dat het (relatief) zee-
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peil niet a1leen in het Scheldebekken maar ook langs de kust
gestegen is. Wegens de complexiteit van het probleem (nieuwe

estuaria, bedijkingen enz. doen we hierover geen kwantitatie-
ve uitspraken.
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