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De jongste geologische geschiedenis van de 
Belgische Zeepolders * 

door Dr. Ing. J. AMERYCKX, Centrttm <JOOl' bodemlw,·te,·ing, Gent. 

Dank ~ij de opname <Jan de bodeTtWwart ( 1947-1953) kon een nieuw im;icht in de jongste geologische 
geschiedenis ••an de Belgische Zeepolders <Jerkregen worden. Het hoofdfeit <Jan de genese der Zeepolders is 
de zgn. duinkerkiaanse transgressie, waarin drie f~en onderscheiden worden : d e Duinkerken I-transgressie 
(2dc eeuw <J. J.C .. 1ste eeuw n. J.C. ), de Duinkerken 2-transgressie (4de • 8ste eeuw) en de Duinkerken 
3-ttimsgressie, die onderverdeeld wordt in twee subfa<;en: JA ( 11de eeuw) en 3B ( 12de eeuw). Tijdens 
elke transgressieve faze werd een pakket sedimenten afge~et. De~e sedimenten ••ormen de huidige oppervlak
telaag <Jan de polders. Volgens de geo logische opbouw onderscheidt men vijf landschappen in de polder
streek : het Oudland, het Middelland, het Nieuwland, de Historische Polders van Oostende en de Droog
makerijen. 

L'HISTOIRE GEOLOGIQUE RECENTE DES POLDERS MARlTIMES BELGES. 
Le levé de la carte des sols, effectué de 1947 à 1953, a permis d ' élucider l' histoire géologique récente d es 
polders maritimes belges. Le fait principal de la genèse d e ces polders est la transgression dunkerquienne, 
dans laquelle on distingue 3 phases : la transgression dunkerquienne 1 ( du 2ème siècle avant notre ère au 
1er siècle de notre ère), la transgression dunkerquienne 2 (du 4ième au 8ième siècle ) et la transgression 
dunkerquienne 3, subdivisée elle-même en deux sous.phases: la transgression dunkerquienne JA (llième 
siècle) êt la transgression dunkerquienne JB ( 12ièine siècle) . Pendant chacune d e ces invasions marine.! une 
couche de sédiments a été déposée, couches dont !'ensemble constitue la surface actu elle des polders. D'après 
leur constitution géologique, cinq paysages peuvent être distingués dans la région des polders maritimes 
belges : les polders anciens, les polders moyens, les polders récents, les polders hist.oriques d'Ostende et les 
lacs asséchés (Moëres). 

THE RECENT GEOLOGICAL HlSTORY OF THE BELGJAN MARlTIME ALLUVIAL PLAIN. 
The drawing-up of the soil map of the Belgian maritime plain (1947-1953) has made it possible to correct 
our present-day ideas about the formation of our maritime polders. The main fact in this formatio n is the 
Dunkirk transgression, which comprises three phases: th e Dunkirk 1 transgression (2nd century b.C. to 
1st century A.D.), the Dunkirk 2 r.ransgression (4th to 8th century) and the Dunkirk 3 transgression, sub
divised in two subsidiary phases : the Dunkirk JA transgressive phase ·( 11 th century) and th e Dunkirk 
JB transgressive phase ( 12th century ). In the course of each of these transgressi<Je phases sediment layers 
have been d eposited, w hich constitute the present surface of the polder plain. According to their geological 
constitution, fi<~e t ypical geographical areas in the polder plain can be di stinguished : the ancient area, t h e 
intermediate area, the recent area, the historica! Ostend polders and the drained marshes. 

DIE JUENGSTE GEOLOGISCHE GESCHICHTE DER BELGISCHEN SEEMARSCH. 
Die Aufnahme der Bodenkarte der b elgischen Kiisten eb ene (<~on 1947 bis 1953) hat es ermöglicht die 
geologisch e Gesellichte unserer Seemarsch ins Reine zu ziehen. Das wichtigste Ereignis in d er Entwicklungs· 
geschichte d es P oldergebietes ist die sogenannte Dünkirchen-Transgression, in der drei Phasen unterschieden 

werd en können: die Dii:nkirch en-1-Transgression (2. Jahrh. "· Ch r .. 1. Jahrh . n. Chr.), die Dünkirch en-2-
Transgression ( 4.-8. Jahrh. ) u nd die Dünkirch en-3 -Transgression, in welcher zwei Meeresvorstösse <;u unter
scheiden sind : der Dünkirchen-3A· Vo rstoss im 11. Jahrhundert und der Dünkirch en-J B. Vorstoss im 12. 
Jahrhundert. Ihrem geologischen Aufbau nach lassen sich im Marschgebiet fü.nf typischen Landschaften 
unterscheiden : das Altland, das Mittelland, das N euland, die historischen Polder <Jon Ostend und die trocken
gelegten Moore ("Droogmakerijen"). 
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kartering, waar hij in 1954 werkleider werd b enoemd. In 
1959 «•erd hij aangesteld to t permanent navorser bij het 
Instituut tot aanmoediging van het Wetensch appelijk On
derzoek in Nijverheid en Landbouw ( I. W. 0. N. L.. 
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In 1957 was hij, in sam enwerking met Ing. G. 
T' JONCK, laureaat <Jan de jaarlijkse prijsvraag voor eko. 
nomische monografieën <Jan de provincie W est-Vlaanderen, 
met een studie over de waterzieke landbouwgronden in 
\Vest-Vlaanderen. 

Geografisch gezien is d e Belgische kustvlakte een o nder
deel van de maritieme v lakte, die zich langs de Noordzee 
uitstrekt van de kliffen va n het Boulonnais tot in Dene
marken. Het is een zeer vlak gebied met een gemiddelde 
hoogte van 3-4 m O.P. en een gemiddelde breedte van een 
tiental kilom eters. 

* Spreekbeurt vc or het Geologisch Genootschap bi; het Technologisch Instituut K.V.I.V. op 17 januari 1959. 
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Fig. 1. - Schematische doorsnede van d e kustvlakte van Sangatte tot Knokke-Zoute (naar J. CORNET, 192 7). 

D e kennis van d e kustvlakte heeft de laatste 10 jaar 
grote vorderingen gemaakt, zowel in Nederland als in 
België. In het kader van de opname van de bodemkaart 
van België •• werden, van 1947 tot 1953, in de zeepol
ders ca. 200 000 boringen tot 1,25 m diepte uitgevoerd, 
tientallen profielkuilen gegraven en nagenoeg alle ontslui· 
tingen (kleigroeven) bestudeerd. Dank zij dit dichte waar
nemingsnee (ca. 2 boringen/ ha) was het mogelijk een 
nauwkeurig beeld te verkrijgen van de jongste geologische 
evolutie van de zeepolders, waarbij tal van nieuwe gege
vens aan het licht kwamen. 

I. HET GEOLOGISCHE SUBSTRAAT (fig. 1) 

De paleozoïsche sokkel, die te De Panne op - 2 7 5 m, 
te Oostende op - 267,5 m en te Knokke op - 450 m 
voorkomt, behoort tot het cambro-silurisch massief van 
Brabant. Hij is bedekt met afzettingen uit het Krijt (Se
noon) , die in het westen 110 m dik zijn, te Oostende 
60 m en te Knokke 50 m. 

De tertiaire formaties behoren tot het Eoseen : Lande
niaan (ca. 50 m), l epcriaan (100 -170 m), PaniscHaan 
(ten oosten van de lijn Oostende-Oudenburg, 24 m te 
Blankenberge) en Bartoon (te Knokke). Deze tertiaire 
afzettingen, die het geologische substraat van de zeepol
ders vormen, hellen van zuid naar noord en werden onder 
de kustvlakte gedeeltelijk weggeschuurd, zodat het tercraire 
substraat van het binnenland naar de zel: toe daalt. Bij 
Oudenburg ligt het PaniscHaan op het peil 0 en te 
Oostende op - 30,5 (fig. 2). 

11. HET PLEISTOCEEN 
De pleistocene afzettingen, die het terttatre substraat 

bedekken, behoren tot het Riss-Würminterglaciaal ; het 
zijn mariene zanden met Corbicu!a f!uminalis (R. TA VER
NIER, 19 54) die over het algemeen beneden het peil 
- 18 liggen en de assise van Oostende vormen. Van deze 
periode dateert de vorming van het Nauw van Kales 
(Eemstransgressie). De zanden van de zone van Leffinge 
behoren tot het W ürmglaciaal (fig. 2). 

lil. HET ONDER- EN HET MIDDEN-HOLOCEEN 
Op het Pleistoceen volgde het Preboreaal (8000 vóór 

J.C.). Tijdens het Boreaal (7500-5000 vóór J.C.) werd 
in de kustvlakte het veen op grote diepte gevormd, dat in 

• * Onderzoek uitgevoerd onder de auspiciën van het 
Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk 
Ondertoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL· 
IRSIA), door het Centrum voor Bodemkartering (Di
rekteur: Prof. Dr. R. TAVERNIER) . 
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Nederland een belangrijke en doorlopende laag vormt, 
maar in het Belgische kustgebied slechts plaatselijk voor
komt als een meestal dunne laag tussen de pleistocene en 
de bedekkende recentere afzettingen. Volgens de jongste 
gegevens schijnt dit veen in de Vlaamse kustvlakte gedeel
telijk ook van atlantische ouderdo m te zi jn. 

Het belangrijkste feit uit het Atlanticum ( 4500-2000 
vóór J.C.) is de flandriaanse transgressie, waardoor het 
Nauw van Kales aanzienlijk verbreed en uitgediept w erd 
( R. TA VERNIER, 19 54 ). De a rlantische afzettingen 
(assise van Kales) zijn gemiddeld 10 m dik en komen aan 
het oppervlak in de Frans-Belgisch e Moeren ; in België 
zijn ze hoofdzakelijk zandig, terwijl ze naar het noorden 
toe meer kleiig zijn. 

Tijdens het Subboreaal (2000-200 vóór J.C.) was een 
groot gedeelte van het atlantisch waddenlandschap van de 
zee afgesloten door d e zgn. oude duinen, waarvan ten 
zuidwesten van Adinkerke nog enkele reste n te herkennen 
zijn (binnenduinen van Adinkerke-Ghijveldc, F. R. 
MOORMANN, 1951). Uit deze periode dateert het opper
vlakteveen, dat enkele decimeters tot verscheidene meters 
dik kan zijn. ·oe basis ervan bestaat overwegend uit riet· 
veen (brakwatermilieu), dat b ed ekt is met een pakket 
mosveen ( voedselarm milieu); langs waterlopen vindt men 
gewoonlijk een strook bosveen (voedselrijk milieu). 

De pre-Romeinse transgressie, die in J;::ngeland en Ne
derland wordt gesignaleerd, is in België weinig belangr_ijk 
geweest ; F. R. MOORMANN kon een kleine oppervlakte 
afzettingen ervan lokalizeren tussen Adiukerke en Ghij
velde. 

IV. HET BOVEN-HOLOCEEK 
Het Boven-Holoceen omvat het Subatlanticum en de 

recente periode. Het neemt een aanvang rond 200 vóór 
J.C. met een reeks eeuwenlange overstromingen, samen
gevat onder de naam duinkerkiaanse transgressie; de afzet
tingen, met een gemiddelde dikte van meer dan 1 m, 
vormen bijna overal de oppervlaktelaag va n de zeepolders 
(as si se van Duinkerken). 

)Je stijging van dç zeespiegel na de veenvorming gebeur
de niet regelmatig, máar eerder schoksgewijze. Aldu) kan 
men voor de Belgische kustvlakte 3 overstromingsfasen 
onderscheiden, die elk verscheidene eeuwen duurden en 
gescheiden zijn door .çMioden van stilstand of van regres
sie. De kennis van d"e duinkerkiaanse transgressie ligt aan 
de basis van de studie van de jongste geologische ontwik
keling van de zeepolders. 

1) De Duinkerken I-transgressie (2de eeuw vóór J.C .• 
lste eeuw na J.C.) 

Het begin van de eerste transgressiefase werd ingezet 





OucitmburfJ 

Fig. 2. - Sch em atische d o orsnede van de polderstreek volgens de lijn Oasrende-Oudenburg (vereenvoudigd naar 
R. TAVERNIER, 1946) . 

met d e doorbraak en de opruiming van de oude duinen
gordel. Aan de hand van archeologisch e vondsten werd 
in Ned erland, op Walcheren en in het Westland, de over
stromingsperiade gesitueerd tussen de 2de eeuw vóór J.C. 
en de lste eeuw na J. C. D e Duinkerken ! -transgressie 
is vooral van belang gew eest voor het centra le en het 
oosteli jke deel van de kustvlakte. Een belangrij k inbraak
punt lag te r h oogte van De Haan (badplaats van Klems· 
kerke) ; men vindt er afzettingen van deze transgressie
fase tot op max. 7 km achter de huidige kustlijn (fig. 3). 
In he t westen h ad een kleine doorbraak plaats te Wulpen, 
nabij Veurne. Er kwam dus slechts een tamelijk k le in 
gedeelte van de kustvlakte onder water, terwij l de rest 
een veengebied bleef. 

De D u inkerken 1-ahettingen zijn veelal te h erkennen 
aan hun typisch e mikrogelaagdheid. De laagjes van slechts 
1 of enkele mm dikte bestaan afwisselend uit kleiig en 
zandig materiaal. Deze afzettingen schijnen goed overeen 
te komen met de sedimenten van de zgn. vroeg-Romeinse 
transgressie, die door J. BENNEMA en K. VAN DER 
MEER (1952) voor Walcheren werd beschreven. 

Daar d e Duinkerke n !-afzettingen in d e Be lgisch e kust· 
vlakte nergens aan de op pervlakte voorkom en, levert de 
studie van hun verspreiding moeilijkhed en op. Het is da n 
ook m ogelijk dat h et overstromingsgebied groter is dan op 
fig. 3 wordt aan gegeven . 

2) De Romeinse regressie (lste. 4de eeuw) 
In de lste eeuw van onze jaartelling hie ld d e zeespiegel

rijzing tijdelijk op. Het bestaan van d e zgn. Romeinse 
regressic wordt gestaafd d oor het voorkomen van een 
bcwoningsoppervlakte op de sedimenten van de Duinker· 
ken 1-trans:,:ressie. Op enkele plaa tsen (Klemskcrke, Bre
dene) werden sporen van bewoning gevonden op het 
Duinkerken I -oppervla k, dat zich daar op o n geveer 1 t:1 
o nder het huidige oppervlak bevindt. Dikwijls treft men 
aan de top van de D uinleerken I -sedimenten een begroei
ingshcrizont aan, die er op kan wijzen, dat deze sedimen· 
ten inderdaad dro og lagen, ·alvoren s ze wen:len overdekt 
door jongere zeeafze ttingen. I n h et inbraakgebied van 
Veurne-Wulpen werd tussen de sedimenten van de Duin· 
kerken 1· en deze van d e Duinkerken 2-transgressiefase 
som s een venig bandje van enkele centimeters dikte ge
vonden. T ijd en s de R omeinse regressicfase vormde zich 
een duinen::ordel. Deze zgn. middeloude duinen werden 
plaatselijk doc r de latere transgressiefase gedeeltelijk ge
spaard en zijn n u nog zich tbaar in het gebied van Ere
dene, Kieroskerke en V lissegem. 

3) De Duinket·lun 2-transgressie ( 4de . 8ste eeuw) 
De tweede transgressiefase, die door BENNEMA en 

VAN DER MEER (1952) de vroeg-middeleeuwse tr ans
gressie wc rd t genoemd, is van veel groter belan g, voor het 
Belgisch e kustgebied d an de eerste. Ook in <'.ndere ~;ebie· 

den rond de Noordzee werd tijdens deze transgressiefase 
veel land overstroomd. 

De datering van h e t begin van deze tran sgressiefase kon 
vrij nauwkeurig geschieden aan de h and van Romeinse 
vondsten (vooral munten) op het veen (R. BLAN
CHARD, 1906). De oudste vondsten o p h e t veen dateren 
van de eerste helft van de 4de eeuw, zod at men mag 
aannemen dat deze transgressiefase begon rond 300 na 
J.C. 

In 1899 werd, bij de graafwerken van het kanaal 
Brugge-Zeebrugge, 400 m ten noorden van Brugge, in 
Duinkerken 2-afzettingen een wrak gevonden, "de boot 
van Brugge", die dateert uit de 5de-6de eeuw. Ook de 
" boot va n Oostende", eveneen s gevonden in een Duinker
ken 2-kreek op 8 m diepte , dateert waarschijnlijk uit die 
periode (J. AMERYCKX & A. N AGELMACKERS, 
1956) . 

N iet alleen het veengebied, m aar ook een deel van de 
aangrenzende pleistocene gronden werden overstroomd 
(fig. 3) tot aan ca. 4,5 m in h e t noordoosten en 5 m 
O.P. in het zuidwesten. Bovendien kwam h et geh ele sedi
mentatiegebied van de Duinkerken 1-rransgressie onder 
water, a lsook de nie t met veen bedekte sedimenten van 
d e pre-Romeinse tra n sgressie ten westen van Adinkerke. 
Met uitzondering van een aantal "eilandt:n" en een e nkel 
ra n dgebied werd dus de huidige kustvlakte dageli jks twee· 
maal overstroomd. D e voornaamste eilanden in deze kust· 
zee w aren: 

de oude duinen bij Adinkerke-D e Panne, 
de middeloude duinen van Vlissegem, Bredene en 
Klemskerke, 
een aantal pleistocen e e ilanden of "donken", 
een aa ntal hoog opgegroeide mosvenen : de Frans
Belgische Moeren en de La~e Mcere van Meetkerke. 
Ook tussen Oostkerke en Kaaske1·ke kwamen enkele 
veeneiland.· es voor die tijdens d eze transgressiefase niet 
werd en overstroomd (echter wel tijdens de volgende). 
Het veen achtig randgebied in en nabij de huidige 
Gistel-Meere bleef even een s tijdens cle:e transgressie 
fase grotendeels voor overstromin~en gevrijwaard. 

De eerste drie soorten "eila n den" vormen nu nog wei
ni:; uitgesproken verhevenh eden in het polderland sch ap. 
De hoog op;:egroeide vee ngebieden o ndergingen la te r be
langrijke wijzigingen, zodat deze oorspro n kelijk h oog gele
gen gebieden thans to t de laa~ste van de polderstreek 
behoren. 

De aantasting van het kustgebied doc r de =ee geschiedde 
a ls volgt. De beschermende duinengordel werd op talrijke 
plaatsen doorbroken ; hij verbrokkelde snel en werd , m er 
uit:ondering van d e bovengenoer.1c!c duineilanden, geh eel 
opgeruimd. Het veen of d e oud ere zeeafzettingen werden 
nabij de zee m eestal totaal w eggeslagen. V anuit de inbraak
gebieden liepen kreken van variëren de breedte en diepte, 
die hun ·bedding in h et veen uitschuurden, tot ver in het 
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binnenland. Door steeds voertgaande erosie ontstond een 
ingewikkeld, vertakt krekencomplex ; het gehele veenland
schap werd als het ware versneden in steeds kleiner wor· 
dende veeneilandjes omsloten door kreken. 

Na het eerste stadium, waarin de erosie overheerste, 
trad een tweede stadium op, dat veel langer duurde en dat 
gekenmerkt wordt door sedimentatie. Beide processen, 
erosie en sedimentatie, zijn echter steeds met elkaar ver
bonden en nooit scherp te scheiden. De wijze, waarop 
het in het zeewater aanwezige slib werd afgezet, is zeer 
belangrijk, omdat ze. in grote mate bepalend is geweest 
voor de opbouw van de polderstreek. De huidige topo
grafie, alsook de bewoning, de landbouw, enz. van de 
polders houdt ten nauwste verband met deze wijze van 
sedimentatie, die verder apart wordt beschreven. 

Vermelden we hier slechts dat de afzetting selektief 
geschiedde, zodat kleiige en zandige facies naast mekaar 
liggen. De dikte van deze afzettingen varieert van enkele 
centimeters tot enkele meters. 

4) De Karolingische regressie (Bste · 11de eeuw) 
Rond de Sste eeuw trad een tweede regressieperio<;e 

in, die zou duren tot in het begin van de 11de eeuw. 
Uit deze periode dateert de ontginning van de polder
vlakte. De eerste sporen van menselijke aktiviteit· vindt 
men terug in de Sste en vooral de 9de eeuw, tijdens de. 
welke meer en meer marisci, dit zijn zoute schorren waar. 
op schapen werden gekweekt, meestal door de abdijen, 
worden vermeld. Lissewege, Dudzele ( -sele toponiem) en 
waarschijnlijk Houtave dateren uit de 9de eeuw ; het zijn 
echter geen kollektieve nederzettingen maar eerder centra 
van schapenteelt (A. VERHULST, 1959). De oudste 
eigenlijke nederzettingen worden vermeld in 988 (Leffinge 
en Vlissegem) en in 1003 (Kiemskerke en Houtave). 

Met de inzet van de regressie vormde zich een duinen
gordel (de jonge duinen), die meer en meer de toegang 
van de zee tot het nieuwe kustland afsloot. 

5) De Duinkerken 3-transgressie ( 11de eeuw) 
Tijdens de Duinkerken 3-transgressie werd het schaars 

bewoonde kustland aangetast en overstroom d vanuit twee 
punten, waar de jonge duinen doorbroken waren : het 
IJzerestuarium, ter hoogte van het huidige Nieuwpoort, en 
het Zwin, nabij de Belgisch-Nederlandse grens. 

De derde transgressiefase nam de eerste helft van de 
11de eeuw in beslag ; inderdaad vindt men vermeldingen 
van geweldige zeeoverstromingen in de Annales Blandi
nienses in 1014 en 1042, terwijl na 1060 reeds tal van 
nederzettingen in het uitbreidingsgebied van deze trans
gressie vermeld worden : Leffinge ( 1060/ 1070), Snaas
kerke (1067), Pervijze (1089), Lissewege (1060/ 1070), 
Uitkerke (1060/ 1070). Bovendien is er een vermelding 
in 1041 van Meetkerke, dat zich buiten de overstromings
vlakte bevond. Merken we ten slotte op dat sommige 
nederzettingen, die reeds in de 9de . 10de eeuw beston
den, in de eerste helft van de 11de eeuw niet meer ver. 
meld worden: Leffinge (van 988 tot 1060/ 1070), Teste. 
rep (van 992/ 994 tot 1065), beide in het overstromings. 
gebied gelegen. Al deze nauwkeurige dateringen zijn te 
danken aan het minutieuze opzoekingswerk van Dr. A. 
VERHULST (1959). 

In het onderstaande zal de ontwikkeling van het weste
lijke en van het oostelijke overstromingsgebied tijdens en 
na de Duinkerken 3-transgressie afzonderlijk behandeld 
worden. 

a) Het westelijke overstromingsgebied (IJzergebied) 
Nabij Nieuwpoort werd in het begin van de llde eeuw 

een grote inham met krekensysteem gevormd. Het volle
dige krekensysteem was uitgebreider en meer vertakt dan 
aangegeven in fig. 4, waarop slechts de hoofdkreken afge. 
beeld zijn. Vanuit de hoofdkreken werden talloze, soms 
niet meer dan 1 m brede en even diepe geultjes gevormd, 
die in veel gevallen bij het bodemkundig onderzoek wer
den teruggevonden. 

Door de steeds verder gaande overstromingen werd het 
reeds bewoonde schorgebied meer en meer in gevaar ge. 
bracht. Tegen de naar het westen en zuidwesten gerichte 
overstromingen werd een dijk opgeworpen, die bekend 
staat onder de naam van Oude Zeedijk (fig. 5) . Deze 
dijk werd niet aangelegd voor landwinning, maar wel als 
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Fig. 4. - De IJzerinham en de voornaamste 
Duinkerken 3-kreken in het westelijke kustgebied. 

waterkering van een steeds meer in gevaar gebracht gebied. 
Hij loopt van Oostduinkerke tot Fort Knokkehoek (dit 
stuk draagt nu ook de naam van Oude Zeedijk) en van 
daar naar de pleistocene opduikingen ten zuiden van Lo, 
naar het gehucht Turkeyen (het grootste gedeelte van 
deze "verlenging" staat bekend onder de naam van La· 
straat) (F. R. MOORMANN, 1951). 

De overstromingen vanuit Nieuwpoort, die in het wes
ten werden tegengehouden door de Oude Zeedijk, breid
den zich uiteraard ook in oostelijke richting uit. De ooste
lijke tegenhanger van de Oude Zeedijk is de dijk van de 
Watering van Blankenberge (fig. 5), die gedeeltelijk de 
westgrens van deze watering vormt. Deze dijk loopt vanaf 
de duinen, ongeveer 400 m ten westen van Bredene-dorp, 
naar de Blauwe Sluis en vandaar naar Plassendale en 
Oudenburg. Hij heeft waarschijnlijk een geringe rol als 
zeewering gespeeld, daar de meeste overstromingen niet 
zo ver gereikt hebben. Inderdaad bereiken de Duinkerken 
).afzettingen in dit gebied ongeveer de lijn Oostende
Zandvoorde, waar de opbouw van het landschap een na
tuurlijke belemmering vormde voor verdere overstroming. 
Er ontstond hier een strandvlakte van enkele kilometers 
breedte, die regelmatfg door slechts een dunne waterlaag 
werd bedekt ; noemenswaardige geulen werden er niet in 
gevormd. 

Het gebied in en IJ,abij de Moere bij Giste!, dat in de 
4de · eeuw niet of nauwelijks overstroomd werd, kwam bij 
deze transgressie wel onder water. 

Tijdens het sedimentatiestadium van deze transgressie
fase werd hoofdzakelijk klei afgezet ; slechts in de kreken 
kwam plaatselijk een weinig zandig materiaal tot bezin
king. Op de Duinkerken 2-afzettingen die binnen het 
overstromingsgebièd der 11de-eeuwse transgressie geiegen 



l 
J 

.. 
~ 

: ~ .:>· . ~::-

:·· 

Fig. 5 . - De oudste drie dijken van de polderstreek ( 11de eeuw) : 
1) Oude Zeedijk; 2) Dijk van de watering van B lankenberge; 3) Blankenbergse di jk. 

waren, werd een nieuw kleidek van variërende dikte afge
zet. In het strandvlaktegebied (Oo§_tende-Zandvoorde-Ou
denburg) bedraagt de dikte slechts enk~le tientallen centi· 
meters ; het kleidek is er tamelijk zandhoudend. Ook in 
de getijdegeulen zelf had sedimentatie plaats, waardoor ze 
stilaan werden opgevuld. 

In de 12de eeuw werd rond het inbraakgebied bij 
Nieuwpoort een dijk opgeworpen, zodat het achterliggende 
schorgebied in zijn geheel droogkwam. H et Ijzerestuarium 
zelf werd geleidelijk aan ingepolderd door de aanleg van 
een tienta l boogvormige dijkjes (J. AMERYCKX, 1950). 
Slijpe wordt vermeld in 1115, Mannekensverc in 117 1 
en Schore in 1176. 

b) Het oostelijke overstromingsgebied (Zwin) 
In het oostelijke gebied worden twee subfasen onder. 

scheiden : de Duinkerken JA. en de Duinkerken 3B-trans
gressie, gescheiden door een korte rustperiode. 

De Duinkerken JA-transgressie (llde eeuw) 
De aanvang van de Duinkerken JA-transgressie valt 

n agenoeg samen met deze van de doorbraak bij Nieuw. 
poort (bij h et begin van de llde eeuw), wat echter niet 
noodzakelijk op hetzelfde ogenblik moet geschied zijn. 
H et belangrijkste feit hierbij is de vorming of uitbreiding 
van het Zwin tot een zeeinham aan d e Belgisch-Neder
landse grens. Vanuit het Zwin werd het oostelijke d eel 
van de kustvlakte gedeeltelijk onder water gezet. T en einde 
het overstromingsgebied in westelijke richting te beperken 
w erd de Blankenbergse dijk opgeworpen (fig. 5) . Deze 
dijk, die de oudste is van de dijken ten noorden van 
Brugge, loopt van Blankenberge tot Brugge over Sint-J an· 
op-de-Dijk e n Sint-Pieters-op-de-Dijk. Vanaf Sint-Piete rs· 
op-de-Dijk zou de Blankenbergse dijk in Brugge als volgt 
lopen : Sint-Pieters Groenestraat, Vlamingdam, Sint-Joris· 
straat, Vlamingbrug (J. DE SMET) . De Blankenbergse 
dijk is nu volledig afgegraven ; men kan hem echter goed 
herkennen op de kadastrale kaarten van POPP. Hij vormt 
de grens tussen de wateringen van Blankenberge (ten 
westen) en deze van Groot Reigarsvliet en Eiensluis (ten 
oosten). Een weinig later w erd een tweede dijk, de Dulle 
Weg, aangelegd op enkele honderden meters ten oosten 
van de Blankenbergse dijk. De Dulle Weg is grotendeels 
afgegraven ; de loop ervan is terug te vinden op d e kadas· 
tr a le kaarten. 

Te Ramskapelle en Westkapelle werd een betrekkeli jk 
dunne laag k lei afgeze t op de Duinkerken 2-sedimenten. 
V erder naar het westen lag een " strandvlakte", waar d e 
Duinkerken ].afzettingen (lichte klei) slechts 30 cm dik 
zijn. 

De overstromingen duurden een 50-tal jaar, waarna een 
korte afstand optrad. Uitkerke en Lissewege wo rden ver· 
meld tussen 1060 en 1070, Westkapelle in 1100 ; Dudzele 
en Oostkerke, resp. in 1060/ 1070 en 1086 vermeld, moe· 
ten ouder zijn, wat zou blijken uit sommige meldingen 
tussen 1019 en 1030 (A. VERHULST, 1959). Merken 
we ten slotte op dat ook Lapscheure tussen 1019 en 1030 
vermeld wordt en dus buiten de overstromingszone moest 
liggen, hetgeen reeds vroeger door de bodemkartering werd 
aangegeven. 

De Duinkerken JE-transgressie ( 12de eeuw) 
De Duinkerken 3B·tran_~gressiefase begon rond 1130. 

Een bodemkun dig argumeq! voor deze datum is : in 1180, 
bij de stichting van Damme, na aanleg van een dwarsdijk 
d oor h et Zwin aldaar, hadden de afzettingen tussen D a m· 
me en Brugge reeds een dikte van ca. 50 cm bereikt, waar· 
voor we een periode van ca. 50 jaar nodig achten. A. 
VERHULST (1959) plaatst, aan de hand van historische 
gegevens, de aanvang van d eze fase ca. 1134. Hij vond 
dat een aantal plaatsen, die in het overstromingsgebied 
van de Duinkerken 3B-transgressie liggen, worden vermeld 
tussen 1110 en 112 7 (Lapscheure : 1110, 1114, 112 7 ; 
Moerkerke: 1110, 1114; Kadzand : 1111/ 1115; Wul
pen : 1110, 1114), terwijl van 112 7 tot 1163 geen enkele 
van deze plaatsen in de nochtans talrijke dokurnenten 
wordt aangehaald ; in verschillende annalen en kronieken 
d aarentegen wordt van een grote overstroming gewag ge. 
maakt in 1134, die vooral het m ondingsgebied van d e 
Schelde zou geteisterd hebben. 

De Zwininham bereikte nu zijn maximale uitbreiding, 
met een breedte van ongeveer 4 km bij de huidige Rijks. 
grens. D e belangrijkste Zwinarm drong d(•Or tot Damme ; 
tussen D amme en Brugge strekte zich een strandvlakte uit, 
n agen oeg vrij van kreken (fig. 6). 

In h et noorden en h et westen werd een la nge dijk opge• 
worpen, om de uitbreiding van de overstromingsvlakte te 
beperken. D eze dijk is eveneens een zeeweringsdijk en niet 
een landaanwinningsdijk. 

Deze dijk loopt van Uitkerke naar Sint-Kruis over Heist, 
Knokke, W e~kapelle, Hoeke, Oostkerke en Damme. Hij 
b estaat uit stukken, die elk een verschillende naam dra
gen, maar die toch ongeveer gelijktijdig werden gebouwd. 
Van Uitkerke, waar hij ie ts te n noorden van het dorp 
tegen de Blankenbergse dijk aanleunt, loopt de dijk in 
rechte lijn nagenoeg evenwijdig met de kust tot Heist ; 
dit deel is de Evendijk. V an Heist wordt hij voortgezet 
door de Kalveketedijk ; dit dijkstuk loopt in de richting 
van Westkapelle en beschrijft een boog op ongeveer 1,5 
km ten noordoosten van W estkapelle-dorp. Vanaf de 
Schapenbrug wordt de dijk Bloedlozendijk genaamd. De 
loop van de Bloedlozendijk was goed gekend tot aan de 
gren s tussen Hoeke en Westkapelle (J. DE LANGHE, 
1939). Nauwkeurige terreinstudie liet toe de verdere loop 
van d eze dijk terug te vinden. Vanaf h et punt, waar de 
dijk de grens tussen genoemde gemeenten bereikt, volgt 
hij d e grens over ongeveer 400 m in westelijke richting, 
om dan met een scherpe bocht naar het zuiden af te 
buigen en naar het oosten verder te lopen. Hij volgt dan 
de Nachtegaalstraat (ook Zuiddijk van de Greveninge· 
polder genaamd) tot aan de hoeve " De Nachtegaal", waar 
hij scherp naar het zuidwesten ombuigt. Hij kruist de 
Hoekevaart ter hoogte van het Oud Fort Frederik en loopt 
d an gedurende. verscheidene kilometers iets ten noorden 
van d e vaart Brugge-Sluis. Ongeveer van Hoeke-brug tot 
te r hoogte van Oostkerke-dorp wordt hij de Krinkeldijk 
genaamd. Tussen kilometerpalen 8 en 7 kruist hij de vaart, 
vanwaar hij dijk van Rombautswerve heet. 

De dijk van Rombautswerve bereikt de noordrand van 
de vestingen van Damme. Van hier af was het onmogelijk 
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Fig. 6. - De Zwininham en .de voornaamste Duinkerken 
3-kreken in het oostelijke kustgebied (het Lapscheurse Gat 

werd eerst in de 16de eeuw gevormd). 

zijn verloop doorheen Damme terug te vinden ; mogelijk 
is de J.l.urgstraat er een gedeelte van. Ten zuidwesten van 
Dammè loopt nog een dijk, de Polde;;traat, die waar
schijnlijk het vervolg is van de dijk van Rombautswerve. 
De Polderstraat is nu een brede landweg, die een paar 
honderd meters ten westen van d e gren s Damme-Sint
Kruis p lots vernauwt. Het is op deze plaats dat de dijk 
eindigt tegen hoger gelegen gronden van een zandige Duin
kerken 2-kreekrug, die een natuurlijke ;eewering vormde 
en die waarschijnlijk nooit overspoeld werd tijdens deze 
transgressiefase. 

Na de aanleg van de bovenbeschreven dijk werden, na 
1180, dijken opgeworpen met de bedoe ling nieuw land 
in de overstromingsvlakte van het Zwin te winnen. De 
eerste, kleine dijken werden gebouwd te Damme en te 
Moerkerke ; hierdoor werden enkele kleine polders gewon
nen. Deze dijken werden later nagenoeg geheel afgegra
ven. In 1228 had men de lijn Sluisse dijk-Polderdijk
Brolozendijk-Maldegemse dijk bereikt (A. VERHULST, 
1959). 

In het begin van de 13de eeuw werd~n enkele be lan;;
rijke polders ingedijkt in het overstromingsgebied van h et 
Zwin : talrijke polders te Damme en Lapscheure (A. VER
HULST, 1Q..59), de Greveningepolder (Westkapelle) en 
de Vardenaarspolder (Knokke). 

Het overstromingsgebied van het Zwin was, voo ral in 
het zuiden, dus reeds in het begin van de 13de eeuw 
aanzienlijk verkleind. 

In het noorden werden een groo t aantal polders stroaks
gewijze ingedijkt. Heel typisch is b.v. de aanwas van de 
Vardenaarspolder ten westen van het Oud Zwin, waar in 
de loop van de 13de-14de eeuw een reeks van acht polders 
werd gewonnen door .de aanleg van boogvormige dijken. 

Ten noorden van de Greveningepolder werd de 
stroaksgewijze inpoldering toegepast tOt aan het begin van 
de 15de eeuw. Toen werd het zeewerend gedee lte van de 
dijken der noordelijke aanwaspolders versterkt en opge
hoogd, zodat een lange · doorlopen de dijk werd gevormd, 
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de Graafjansdijk. De binnendijken van de aanwaspolders 
hadden geen nut meer en werden grotendeels afgegraven. 
Men kan echter de plaats van deze binnendijken tamelijk 
gemakkelijk terugvinden door de studie van de bodem 
en van de kadastrale kaarten. 

In het zuiden werden in de 13de en 14de eeuw een 
ganse reeks polders ingedijkt, waarvan het patroon door 
A. VERHULST in een recente studie werd medegedeeld. 

Na al deze inpolderingen langs het eigenlijke Zwin bleef 
na de 15de eeuw niet veel meer over van het overstro
mingsgebied in de streek van Damme-Lapscheure. Tussen 
dijken, die_slechts op enkele honderden meters van e lkaar 
lagen, stroomde het bijna geheel verlande Zwin. In de 
loop van de 16de eeuw was het eigenlijke Zwin niet meer 
bevaarbaar en werd een kanaal gegraven van Brugge naar 
Sluis. Op de kaart van POURBUS (1571) is het eigen
lijke Zwin afgebeeld als een smalle kreek, die nauw afgezet 
is door dijken ; de schorren erlangs zijn bijna alle inge
dijkt. 

In de 16de eeuw hadden, met strategische doeleind en, 
in de streek van Sluis grote overstromingen plaats, waar
door het Lapscheurse- Gat gevormd werd, dat in de 1 7de 
eeuw nog een grote kreek was, en waardoor het oorspron
kelijke polderpatroon totaal zou gewijzigd worden. Zo 
kwam o.a. in 1650 de Sint-Jobspolder tot stand d oor de 
aanleg van een zeedijk in het noordoosten. 

Alhoewel enkele kleine polders, nl. de Papenpolder en 
het Magerschorre (beide ten oosten van Knokke), waar
schijnlijk reeds in de 14de eeuw werden ingedijkt (J. DE 
LANGHE, 1939), mag men zeggen dat de belangrijke 
landaanwinningen in het mondingsgebied van het Zwin 
(hierdoor verstaan we de indijkingen aan de zeezijde van 
de Graafjansdijk) slechts in de 1 7de eeuw begonnen met 
het indijken van de Oude Hazegraspolder (1627), ook 
Prinsepolder genaamd. Vervolgens werden ingedijkt : de 
Beukels-Godefroypolder ( 1 718), de (Nieuwe) Hazegras· 
polder (1784) en de Zoute polder (1786). In 1872 werd 
de Internationale dijk dwars door de Zwinmonding aan
geJ,egd, waardoor de Willem-Le.opoldpolder ontstond. Nu 
blijft er van het mondingsgebièd nog een klein schor over, ' 
d a t af e n toe eens onder water komt. 

Tijdens de Duinkerken 3B-transgressie werden klei en, 
in mindere m ate, zand afgezet op h et oudere oppervlak. 
In de regel was h e t. zo, dat eerst zand werd afgezet, dat 
nadien bedekt werd door· een kleilaag. Op sommige plaat
sen, nl. daar waar dijkbreuken plaatshadden, werd op het 
kleioppervlak nog eens een zandlaag afgezet. De totale 
dikte van deze jonge Zwinafzettingen is voornamelijk 
afhankelijk van d e duur van d e over stromingsperiode. 
In de eerst ingedijkte polders, dus d e o udste, is de laag 
het dunst (minder dan 100 cm) ; hier zijn ook de k reken 
o nvolledig opgevuld en liggen dus no;: epen. Naarmate 
de polders later werden ingedijkt, is de jonge laag er 
dikker : zij bereikt in de jongste verscheidene meters. In 
de po lders, die als rijp schor werden ingedijkt, zi j n de 
kreken volledig dichtgeslibd ; meestal geeft een gracht no::; 
hun vroegere loop aan. De laatst cewonnen polders wa
ren echter nog niet volledig rijp ; hier liggen de hoofd
krek e n ook nog open (b.v. H azegraspolder, \V illem-Leo
poldpolder). 

6) D è ot~crstromingen in de streek tJan Oostende in de 
17de en 18clc eemu 

Deze overstromingen zijn hoofdzakelijk te wijten aan 
menselijke invloed en kunnen dan ook niet als een eigen· 
lijke trafi:sgressiefase b-esd i.ouwd worden. 

Op h et einde van de 16de eeuw werd, tijdens de gods
dienstoorlogen, Oostende in staat vàn beleg gebracht. De 
stad werd versterkt en de duinen ten oosten ervan werden 
afgegraven, om de streek rond Oostende onder water te 
zetten. Weldra vormde zich een geul, de Oostgeul, d ie 
door het in- en uittredend zeewater meer en meer werd 
uitgeschuur d , en d ie het o n tstaan :ou geven aan de hui
dige Oostendse h aven (A. BELPAIRE, 1855 ; J. AME
RYCKX, 1949) . Bij vloed bereikte her water Stene, 
Brcd.cne, Zàndvoordc, Oudenburg, Snaaskt>rke ..:n Lcffinge. 

Na het be leg (1601-1604) werd het overstromingsge
bied o mschreve n door een ringdijk. De werken vingen aan 
in 1608 met de Steense dijk om in 1612 beëindigd te 
wdrdl!rt met de Groe'nendijk~ 



Vanuit de Oostgeul vormden zich verscheidene kreken, 
die diep het land binnendrongen, o.a. de Gauwelozekreek, 
de Zoutekreek, de Schaperijkreek, de Sint-Katadnakreek 
en de Keignaardkreek. 

In 1626 werd d e Legaardsdijk gebouwd om het over· 
stromingsgebied te beperken. Rond 1660 was de haven
geul, ten gevolge van de onvoldoende hoeveelheid spoel
water, grotendeels verzand en besloot men een groter 
gebied als spoelpolder te gebruiken. Aldus ontstonden de 
talrijke "polders" rond Oostende, die cm beurten tien
tallen jaren als spoelpolder dienst deden Il).et de bedoe
ling de havengeul voor verzanding te vrijwaren. Deze 
metode werd toegepast tot in 1803. 

Hier volgt de lij st van de belangrijkste van deze polders 
met voor sommige de periode ( n) tijdens dewelke ze als 
spoelpolder dienst deden : 

de Keignaardpolder (Zandvoorde) : 1664-1700, 1 721· 
1803, 
de Grote polder (Bredene), 
de Saspolder (Bredene), 
de Ga uwelozepolder (Zand voorde, Scene), 
de Sint-Katarinapolder (Scene, Oostende) : 162 7· 
1744, 
de Nieuwe polder van Zandvoorde (Zandvoorde, Ou· 
denburg) : 1664-1700, 
de Snaaskerkepolder (Snaaskerke, Scene, Leffinge) : 
1721-1803. 

In de spoelpolders heeft zich niet alleen een nieuw 
krekensysteem gevormd, maar werd ook een nieuwe laag 
alluvium afgezet. Dit alluvium besraat hoofdzakelijk uit 
kalkrijke, bruinachtige, zware klei ; slechts in de grote 
kreken treft men zandig materiaal aan. De dikte van het 
jonge kleidek is natuurlijk afhankelijk van de duur, tijdens 
dewelke een bepaalde polder als spoeldok heeft gediend. 
Ze is van de orde van grootte van 1 cm per jaar ; in de 
Nieuwe polder van Zandvoorde bedraagt ze gemiddeld 
minder dan 50 cm, in de Keignaardpolder ongeveer 
100 cm en in d e Snaaskerkepolder ongeveer 80 cm. 

Gemiddeld liggen de polders van Oostende aldus bijna 
1 m hoger dan het omliggende poldergebied. Ook het 
uitzicht van de kreken verschilt van polder tot polder ; 
naarmate de polder langer dreef, zijn de kreken er verder 
dichtgeslibd. Zo ligt b.v. de Keignaardkreek in de Nieuwe 
polder van Zandvoorde nog open, terwijl ze in de Keig
naardpolder bijna volledig gecolmateerd is en slechts een 
weinig uitgesproken depressie vormt. 

V. ENKELE BELANGRIJKE GENETISCHE 
PROCESSEN 

Het huidige aspekt van de zeepolders wordt in de eerste 
plaats bepaald door de afzettingen van het Subatlanticum 
(duinkerkiaanse transgressie) en van het Recent (recente 
afzettingen). 

Enkele processen, meestal te wijten aan menselijke tus
senkomst, hebben noshttans op vele plaatsen uiteindelijk 
hun stempel gedrukt op de morfologie van de zeepolders. 
De voornaamste worden hier kort beschreven. 

1) Selektieve sedimentatie 
Bij elke transgressiefase ontstaat vanaf de verschillende 

inbraakpunten een uitgebreid krekensysteem. De kreken 
vormen zich door uitschuring in her overstroomde substraat, 
veelal dus in veen. Gezien de stroomsnelheid van het water 
in de kreken zullen daar slechts grove korrels kunnen 
bezinken, nl. zandkorrels <> 50 !-L). Het water dat buiten 
de kreken treedt is dan nog slechts beladen met fijne 
bestanddelen, vooral klei (< 2 !-L) en slib (2-20ft), die 
uit het stagnerend water neerslaan. Ten gevolge van deze 
selektj,eve sedimentatie krijgt men na enkele eeuwen vol· 
gend" patroon : een vertakt systeem van ondie'pe beddin· 
gen (opgevulde kreken), waar de bodem tot op grote 
diepte uit zeezand bestaat en waar het veen ontbreekt, 
en uitgestrekte gebieden waar de bodem bestaat uit een 
zware kleilaag, rustend op veen. 

2) Inversie van het reliëf 
Na een transgressiefase bestaat het drooggekomen schor· 

gebied uit ondiepe kreekbeddingen met daartussen hoger 
liggende klei-op-veenplaten. Bij de ontwatering verliezen 
de sedimenten een groot gedeelte van hun water en krim· 

pen daardoor in. Deze inkrimping hangt af van de aard 
van het materiaal : zand krimpt weinig of niet, ldei matig 
en veen zeer sterk. Het gevolg van deze sele:..neve inkrim
ping is, dat de opgevulde kreekbeddingen (zandig) op hun 
oorspronkelijke niveau blijven liggen, terwijl de oorspron
kelijk hoog gelegen klei-op-veengebieden sterk inklinken, 
zodat ze nu op een lager niveau dan de kreken liggen. 
Men spreekt van kreekruggen (langgerekte hoogten van 
wisselende breedte met zandige ondergrond) en van poelen 
of kommen (zwakke depressies met venige ondergrond) 
(fig. 7). 

De omkering van het reliëf - en dus ook het onder
scheid in de twee voornaamste morfogenetische eenheden, 
kreekruggen en poelen of kommen - is het meest uit· 
gesproken in gebieden waar slechts één afzetting aanwe
zig is. Een tweede of een derde afzetting hebben het inver· 
sicreliëf in min of meer grote mate vervlakt. 

3) Vorming van kunstmatige depressies 
Het veen was vroeger een belangrijke delfstof van de 

polderstreek. Tot in de tweede helft van de 19de eeuw 
werd het als brandstof ontgonnen (J. AMERYCKX, 
1956). D e plaatsen, waar de veenlaag geheel of gedeel
telijk werd uitgegraven, tèkenen zich in het landschap af 
'!IS - meestal rechtlijnig begrensde - laagten, die zowel 
een perceel van enkele aren als uitgestrekte blokken van 
100 ha en meer kunnen omvatten. De totale uitgeveende 
oppervlakte bedraagt verscheidene duizenden hektaren. 

In sommige gebieden, waar het veen zo hoog was opge
groeid (gebombeerd mosveen) dat het weinig of niet door 
het zeewater werd overstroomd, lag deze waardevolle 
brandstof aan het oppervlak en kon ze volledig afgegraven 
worden. Dit gaf het ontstaan aan grote plassen, zoals de 
Frans-Belgische Moeren en de Lage Moere te Meetkerke. 
Deze plassen werden uitgepompt en drooggelegd in de 
17de eeuw (J. AMERYCKX, 1953; F. R. MOORMANN, 
1955) en gaven het ontstaan aan de zgn. droogmakerijen. 
Kleine gelijkaardige gebieden liggen te Zevekote (de de
pressies van Bazelaar en Rietbos). Het oppervlak van de 
Frans-Belgische Moeren bestaat uit afzettingen uit het 
Atlanticum (flandriaanse waddensedimenten), dit van de 
Lage Moere te Meetkerke grotendeels uit pleistoceen zand. 

Het afgraven van de polderklei voor het maken van 
baksteen heeft ook kunstmatige laagten doen ontstaan. De 

1. Midden holocene zeeafze1t1ngen (vóór_ 5000) 

2. Vorming yan het oppervlakteveen ( _ 5000/+300) 

vvvvvv v i 

V y V V V V " r 

I 
I 

3. Erosie van het veenlandschap , gevolgd door manene 
sedimentalie (300_900) 

- --- ~ 1 

17771 Atlantisch• waddon. 
lLL.:d sedimenten 

o Zandige sedimenten 

E:::::;J Kleiige sed1menten 

Fig. 7. De inversie van het reliëf in het Oudland 
(naar R. TAVERNIER, 1947). 
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oppervlakte, door deze zgn. uitgebrikte gronden ingeno
men, is echter veel geringer dan deze der uitgeveende 
gronden, alhoewel toch zeker nog belangrijk. 

4) Dijkbreul<en 
De binnendijken uit de zeevlakte zijn op talrijke plaat

sen doorbroken. Op de plaats van de dijkbreuk vormt 
zich een diepe put, wiel genaamd, waaruit materiaal wordt 
opgewarreld, dat samen met het door de zee aangebrachte 
materiaal in een kring aan de landzijde van het wiel 
wordt afgezet. lJeze meestal zandige afzetting wordt over
slag genoemd. De plaatsen van vroegere dijkbreuken zijn 
dus te herkennen aan de aanwezigheid van een wiel of/en 
van een overslag. In de zeepolders zijn de wielen zeldzaam; 
men vindt er enkele - nu reeds grotendeels opgevuld -
langs de Evendijk tussen Blankenberge en Heist. Oversla
gen komen echter t:.lrijk voor. Langs de oudste dijken, 
de Oude Zeedijk in Veurne-Ambacht en de Blankenbergse 
dijk ten noorden van Brugge, vindt men er enkele ; het 
grootste aantal ligt echter in het gebied van het Zwin. 

VI. DE LANDSCHAPPEN 

Volgens hun geologische opbou~ onderscheidt men in 
de Polderstreek vijf landschappen (fig. 3). 

1) Oudland 
Oppervlaktelaag : Duinkerken 2 . 
Ontginning: Sste-9de eeuw. 
Gebieden : in Veurne-Ambacht en in het Brugse. 
Reliëf : uitgesproken inversiereliëf. 
Gemiddelde hoogte : 3-4 m. 

2) Middelland 
Oppervlaktelaag : Duinkerken JA en B. 
Ontginning: 11de-12dt; eeuw. 
Gebieden : een westelijk en een oostelijk deel ( + Jong 

Middelland). 
Reliëf : matig uitgesproken inversiereliëf. 
Gemiddelde hoogte : 3-4 m. 

3) ~euwland 

Oppervlaktelaag : post-Duinkerken 3. 
Ontginning : na de 12de eeuw. 
Gebieden : IJzerestuarium en het Zwin. 
Reliëf : zeer vlak, met enkele open kreken. 
Gemiddelde hoogte : 4 m. 

4) Historische Polders tJan Oostende 
Oppervlaktelaag: klei van Oostende (17de-18de eeuw). 
Ontginning : lSde eeuw. 
Ligging : bij Oostende. 
Reliëf : zeer vlak, met enkele open kreken. 
Gemiddelde hoogte : 4-5 m. 

5) Droogmakerijen 
Oppervlaktelaag : Atlanticum (Frans-Belgische Moeren) 

en Plëistoceen (Lage Moerè van Meetkerke) ; het be
dekkend mosveen werd afgegraven. 

Ontginning : 1 7de eeuw. 
Gebièden : Frans-Belgische Moeren en Lage Moere van 

Meetkerke. 
Reliëf : zeèi: vlak. 
Gemiddelde hoog.te : 1·2 m. 
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