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a) De zoutschade hing af van de aard van het bedolven profiel. Het strm·· 
tuurverval was geringer op lichte kleitypes dan op zware kleitype~. 
Deze correlatie werd reeds vastgesteld door F. R. l\luormann na 
de laatste inundaties van onze polders 1 ; 

b) De uitspoeling van het vastgelegde zout was slechts moge lijk bij dr 
lichte types zodat deze zich konden herstellen. Bij de zware bedoh-en 
profielen was dit totaal onmogelijk, gezien de ondoorlaathaarheid ,·an 
de sterk beschadigde oude bouwvoor. 

3. De kunstmatige gronden.. Uitgeveende gronden komen niet voor. Grote 
schade werd aan sommige gronden aangericht door het afl!raven van dt> 
kleilaag tot op grote diepte voor het bakken van stenen. 

Van geschiedkundig standpunt moet tot dit complex de Oude Polder 
(Zandvoorde en Oudenhurg) gerekend worden. Deze polder werd nochtam: 
nooit als spoelpolder gebruikt en kreeg dus geen nieuw kleidek, zodat we hem 
moeilijk bij de bovenstaande serie kunnen rangschikken. Nochtans treden er 
tengevolge van de verschillende inundaties en van de lag~ ligging mei de 
daarmee gepaard gaande vroegen.· slechte afwaterin g. eJfkelawboi!!<Jll~U.l!J~À~ Jld, 

interessante verschijnselen op . Hierop ingaan zou ons te \·er \ei,de'h T 
Er werd reed~ aangevan gen met het ~chrij\·en va11 hrt drfi, \itJf'\' r 1 lt rt 

over de Historisrhl' Polders \'an Oostendr. "• .., 

Het Duinlandschap. 

Dit is welllll! uitf!e~trekt en beperkt zich door,!! 
gordel, die nabij de hadplaat~e11 bebouwd i~. 

Op Westende en Lombartsydr komen enkele hinnenduinen nmr. 
moeten gl'kartcerd worden. 

~ (lljH'kOIIlt'll ].~ . J9-I91 
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Ce111rum \·nor Llorlt>mkartPrill f! 
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De Bodemkartering van de Scheldepolders 
duo'r F. Si'iACKF.:'i (Cent) 

L-\ CARTOGRAPHIE DES SOLS DANS LES POLDERS DE L'ESCAUT 

Ré•umé. - L'auteur a groupé les polders de I'Escaut e n aval d'Anve" en 
4 paysagcs : 

(a) Polders anciena, formant Ie « Oud Land », endigués avant Ie 14'" siècle, 
d:1ns lcsquels on distingue des komgronden et des atroomgronden. Ces de rnier~ 
diffèrcnt essentiellement des <t stroomgronden P de la plainc mnritime par Ie fa it 
cp..~e la tourb e sous-jaccnte n'a pas été érodéc . Dans Ie Oud Land on connait en 
ma ints cnd~oits des overslaggronden, c.û. .d. des dépóts locaux dus à des rupturcs 
de digues . f · 

(b) Ces polders ancien• ont été inondés après Ie 14'" siècle à la suit e de 
ruptures d e diguc accidentt:lles ou provoquées, et ont été réendigués (principale
ment dans la seconde moitié du 17•· siècle) après Ie dépêt d'une couche ayant 

l f. R. :\loormann: Enkt·l•· waarut·min~e n in lu•t nwrstrnnnul.. pulolt·r~t·hit·ol ,·an 
Vo•urnt•-.-\onharlot. \"u/llllr/1". Tijd.•l"hr. 2'1. PI'· 17:1.177. Ct•llt. 1'117 . 
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en moyenne 1,5 m d 'épaiaseur. li s constituent Ie lnbraakla nd. L es séries suivante.i 
y ont été diotinguéeo : 

I. Kreekaronden, déposés dans les chenaux et de structure irrégulière 
(mélangeo de oable, argile, détritus organiques). 

2 . Overalaaaronden, pauant du sable (prèa des chenaux) à l'argile .. . 
(c) Par endiguement au 18• siècle d'anciens polders inondéa, ou I end1gue· 

ment aux 19• et 20• aiècles de schorrea, ont été formés les polders du Nieuwland. 
lla oont caractérisés par la présence d'un sol argileux homogène. 

(d) Enfin, en bordure de •Ja région, on trouve du Pléistoûne - voire du 
Pliocène - à faible proiondeur (moins de I m). 

Het karteringsgebied van de Scheldepolders beslaat een oppervlakte van 
ongeveer 20 000 ha; de Schelde snijdt dit gebied in twee ongelijke delen, 
waarvan de drie vijfden op de linkeroever gelegen zijn. Op de rechteroever 
komen op « de Hoge !tand » een reeks « grensdorpen » voor: Zandvliet, Beren
drecht, Stabroek, Hoevene, Oorderen, Wilmarsdonk, Ekeren, Merksem, Ant· 
werpen. Alleen Lilloo ligt midden in de polders; de oude kern is echter op 
een pleistocene opduiking ( « d0nk ») gevestigd. Op de linkeroever treft men 
de volgende grensdorpen aan: Zwijndrecht, Melsele, Beveren, Vracene, St-Gil
lis, De Klinge. Alleen Kalloo, Kieldrecht, Verrebroek, Meerdonk zijn op don
ken gelegen. Doel is op poldergrond gevestigd (Oude Doel op overslaggrond). 

De poldergrens is de lijn die de maximale uitbreiding van het Schelde
alluvium begrenst. Op de rechteroever komt deze grenslijn overeen met 
de grootste uitbreiding van het slibhoudend materiaal. Inderdaad, het allu
vium is steeds slibhoudend terwijl het pleistoceen materiaal samengesteld 
is uit een grof, kalkvrij zand. Op de linkeroever is ook het pleistoceen 
vaak slibhoudend, waardoor het bepalen van de juiste grens soms moeilijk 

' * * * 

De kartering van een gebied moet rekening houden met zijn genese. 
In de polders is de bodemvorming rechtstreeks functie van het mechanisme 
dat de erosie-, transport· en afzettingsvoorwaarden bepaalt, eventueel verander
lijk in de tijd en in de ruimte. De theorie van de « lichte stroomgronden » 
en de «zware komgronden» geeft een eenvoudige en principieel juiste voor
stelling van dit mechanisme. 

Na het uitvoeren van een reeks detailkarteringen was het mogelijk een 
legende op te stellen welke bruikbaar werd voor de verschillende Polders. 
Inderdaad bestaat dit alluviaal gebied uit een reeks afzonderlijke polders, die 
ieder op zich zelf een «eigen» genese, m.a.w. een «specifieke» bodemvor
ming hebben. 

Onderlinge structuurverwantschap van bepaalde polders heeft het ons 
mogelijk -gemaakt de '-!5 gekarteerde polders in 4 grote « genetisch-bodemkun 
dige klassen » onder te hrengen: 

I. Oud l'olderland 
1. Polder van Austruweel: 
2. Polder van Wilmarsdonk ; 

.:-t Polder vnn Lilloo (zuidelijk deel): 
-l. Polder van Borgerweert 

I I. I nbraakpoldcrs 
1. Noordland-Zandvliet 
2. Zuidlawi-Znndvliet-Berendrecht: 

l 
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3. Polder van Lilloo; 
4. Doel Polder: 
5. Kleine Doel Polder; 
6. Melsele Polder; 
7. St-Anna Polder; 
8. Kalloo Polder; 
9. Beveren Polder; 

10. Nieuw Arenberg Polder; 
12. Konings Kieldrecht Polder. 

111. Nieuwland 
l. Kabeljauw Polder-Zanddiet; 
2. Haegemans Polder-Zandvliet; 
3. Polder van Wijtvliet (\rilmarsdonk); 
-1. Peerdspolder-Doel; 
5. Krankeloon Polder-Kalloo: 
6. Royal Polder-Kalloo 
7. Ketenisse-Kalloo 
8. Prosper Polder ( Doei-Kieldrecht) ; 
9. Polder van Oorderen; 

10. Nieuw Schor-Zandvliet. 

IV. Randgebieden 

' 89 

overgangsgebieden. gekenmerkt door een dun kleidl'k OJ-1 JJieistocern 
zand, ondieper dan 1 m. Ze komen \'Oor in de hoger\'ermelde polders 
die tegen de «hoge rand » aangrenzen . Niettemin b!'horen de \'olgende 
polders bijna geheel tot het randgebied: 

1. Polder van Hoevenen; 
2. Polder van Muysbroek (Oorderen); 
:~. Polder van F.keren; 
-1. Polder van Merksem; 
5. Rode Moer Polder-St-Gillis; 
6.• St Gillis Broek Polder; 
7. Turfbanken Polder-Meerdonk; 
H. Polcler van Saliegem-Vraccne; 
9. Vraçene Polder; 

10. Rietland-Peysels en Vcrre-Vracene. 

Alhoewel de polders van Oorderen, Prosper en 1\:etenisse de sporen van 
inbraken dragen, werden ze onder de Nieuwlandpolders gerangschikt, omda! 
ze bodemkundig, door de homogeniteit van het kleidek, in deze klas thuis
horen. Het Nieuw-Schor, in ·1942 ingedijkt, heeft nog in sterke mate zijn 
~chor-karakter bewaard, en dient daardoor als een afwijkend en zeer uitzon
derlijk geval beschouwd. 

I. Het Oud Polderland. 

Het oud polderland ligt het laagst van de beschouwde sublandschappen. 
Het gemiddeld peil bedraagt ongeveer 1,25 m volgens de topografische kaart. 
In sommige depressies daalt het tot + 0,70, wat ongetwijfeld met inklinking 
verband houdt. 

Landschappelijk i~ het oud polderland aan zijn weide-aanleg herkenbaar. 
De Polder van Austruweel, die in dit opzicht zeer kenschetsend is, heet «Wei
polder :t in de volksmond. 



tJt) 

Treffend zijn er de hogt> grondwaterstanden: in de winter zijn deze pol· 
ders vaak overstroomd. Vandaar dan ook dat de ontwatering bijzondere zor· 
~en verei~t. Brede en talrijke afvoagraehten hrengen hetwater langs een hoofd. 
watergang naar het pompstation. 

Met het dichte net van grachten gaat een reep1·ormige percelering gepaard. 
De perceel sgrenzen lopen rechtlijnig in de lengte. doch zijn vaak krom in de 
breedte. De lange zijde is bijna sleedE loodrecht op de wegen georiënteerd, 
welke s lingerend door het land~cha p lopen . Sommige van deze wegen dienen 
als getuigen van oude hedijking beschouwd. De hoeven, in losse bouworde 
opgetrokken, hebben er zich langsheen gevestigd; de hewonin!!" i~ er echter 
zeer dur , wat de indruk van vers preiding ver~terkt. Rond de hoeven treft men 
boomgaa rden aan. Zelfs knotwil!!" en populier, die nochtans al~ vertrl)lllrde 
elemeuten in het polderlandschap bekend ~taan. komen hier niet voor. 

P•u"t• AJ.brw,. 

B N1•uwlo"t7 

[[] lnbroohfo,.d 

~ Ourl /Wdulond 

'TIJ Sr:hor M 1/ila ltc 

~ Rnnrl9eh-•d 

r:z::j N41 J:oc,trr,6n•r 

.,_ 
Fi~ . I. 

Het gedifferencirerd iarulschappelijk uitzicht gaat nauw ~amen met een 
van de overige polders sterk afwijkende hodem;.restelclhèid. Het oucl polder· 
land is in hoofdzaak een uitgestrekt « komgebied », bcstaancle uit een dun. doch 
zwaar kleidek, rustend op hosturf van soms n~r~clreiclene meters clikte. Behah·e 
deze komgronclen. konren ook ~trnomgronden. 01·er~lag~ronden en npduikin,!!l'n 
voor. 

In het lmmtrpP ziet het profiel er al~ ,-o ll-!1 nit: 

Uovengrond: eompaclt' zware klei. )!Tij,. hruinrn!'"li,2 _!!!'I-lekt tot in dr 
zode; kalkarm. 

Op :{0 cm diepte: zelfde klei. grij~ tot donkergrij~. ,-ulkomen gert>duerrrd. 
zeer taai: in droge torstand keihard. 

Op (i() rm dirptr wnrclt ditzt>lfclt> matt•r iaal mart·!!'Tij :<. mrr~tal door~ pik-
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keld met rode roestvlekken of bruin-rode korrels, die de nabijheid van de turf· 
laag verraden. Deze roestige laag is meestal maar 5 tot lO cm dik. Onmid
dellijk daaronder verschijnt een zwarte turflaag. die over 't algemeen vele 
houlvt'zelresten bevat. 

Zeer merkwaardig is het ..feit dat men deze gronden vlak achter de huidige 
Scheldedijk aantreft. Met andere woorden. de afwezigheid van stroomgrond 
tu~~en de huidige Schelde en deze kommen, wijst er op dat de Schelde tijdens 
de sedimentatieperiode van dit zwaar materiaal, of een onbeduidende water· 
loop moet geweest zijn, of een andere loop gehad heeft. 

Oe waarde van deze gronden is vanzelfsprekend gering. Voor landbouw· 
doeleinden zijn ze ongeschikt: ze zijn ontzettend lastig te beploegen. De struc· 
,~,~ur is slecht en niet of zeer moeilijk te ,·erbeteren. In de gereduceerde klei
laag dringen geen plantenwortels door. Voor weiland zijn deze gronden heter 
geschikt: het kleidek is zwaar en steeds voldoende vochtig. De brede grachten 
fungeren als zeer practische weide·afsluitingen. Het drinkwater daarentegen i~ 
~)echt, door de aanwezigheid van turf op geringe diepte. 

Het spreekt vanzelf dat dergelijke gronden voor woningbouw ongeschikt 
zijn. In het kader van de havenuitbreiding van Antwerpen zijn ze zowel door 
hun ligging als door hun geringe landbouwwaarde aangewezen op gebeurlijKe 
uitgraving. Het optrekken van gebouwen zal slechts dank zij diepe funderin· 
gen mogtllijk zijn. 

Van zuivere .,truumgronden i~ er in het oud puldt'rland geen sprake. De 
profielen beantwoonlen beter aan het begrip «stroom op kom ». Oe boven· 
~rond is licht van ~amenstelling: licht slibhoudend lol zeer slibhoudend z!IJHI. 
Om~lreeks RO cm diepte wordt het hoger beschreven « kom-complex » aange· 
boord. Het profiel. op zichzelf beschouwd; zou als overslaggrond kunnen 

1 geïnterpreteerd worden. Op de kaart vinden we deze typen echter strook~ 
gewijze aaneenges loten en niet waaier·. noeh trechtervormig achter de dijken 
uitgespreid. Zt' liggen topografi~ch een weinig hoger. rloch inver~ie heeft er, 
<trikt beschouwd, niet plaats gt:had, omdat het veen nit'l door t'rosie aangetast 
is gewordt>n. · 

De ul'erslaggronden van het oud land zijn over ht>l algemeen samen· 
gt'sleld uit twee delt>n: t'en natte opgevulde geul, getuige van een erosiepha~c 
t'n een waaiervormige afzetting van kleiïg zand op een nagenoeg onge~toorde 
komgrond. Dit kleiïg zand behoort tol de accumulatiezone. 

Bodemkundig is de erosiezone het gemakkelijkst herkenbaar: dt> turflaag 
werd weggeslagen; we vinden er nutte rommelige afzettingen in de plaat~. De 
profielen ,·an de accumulatiewne gelijken integendeel zeer sterk op de 
; troomtypc~. Een bijkomstige indicator treedt !'chter vaak op: het tertiair 
materiaal. dat tijdens de wielvorming opgehaald werd, vinden we dan v!'r· 
men~d met het overige O\"er~lugmal!'riaal. Dit tertiair plioceen materian 1 i:; 
~emakkelijk lwrkenbaar: het i~ een grof korrelig. glauconietrijk. grijs-geel zan•!. 
mee>tal met schl•lpgruis vermengd. 

Landbouwkundig zijn d!'ze gronden ,:)echt: de upge\"nlde geulen zijn te 
I"Ochtig. Oe zandige o\"ers lagplntcn zijn zeer dun, zodat de klei van het oor· 
,:pronk!'lijk dek door zijn ondil'pc ligging zeer ~lorend werkt. In de weilanrlt'n 
op deze gronden )!t'legt'n ~!'dijen onkruiden, waaronder \"Ooral di~tels. in O\"t'r· 
doed. 

0!' opt!uikin/{<'11 zijn , .. ak lrl'fft'qdt' verhe\"enheden in het land~chap. 
l!" worden ~t'kenmt'rkt door ~rof kulhrij zand. :dat als plt'istoceen beschouwd 
wordt. Dit zand i~ ,·aak rloor t't'n dunnt' klt'ilnag afgedekt. Soms i!' deze ~)echt~ 
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een 30-tal cm dik en dan sterk « gebroken ». Opduikingen van het kalkrijke 
Scaldisiaan werden in het oud polderland niet aangetroffen doch wel op de 
randen ervan nl. te Lilloo, Oorderen en Wilmarsdonk. De oude kernen van 
deze dorpen zijn op dergelijke opduikingen gebouwd. 

Op de top van de pleistocene zandopduikingen is het oud vegetatieprofiel 
meestal bewaard gebleven. Zodra het zand echter dieper dan 40 cm wegzakt, 
is het zwart humeus zand reeds verveend, om spoedig daarop volkomen bij 
de turflagen van de komgronden aan te sluiten. Deze opduikingen zijn de 
aangewezen woonplaatsen in dit gebied (relatief droog, bouwvast, reservoirs 
van behoorlijk drinkwater). · 

Ten .einde de gemiddelde landbouwkundige waarde van het oud polder· 
.land te verbeteren ware het wenselijk het grondwaterpeil te verlagen. Deze 
maatregel is nochtans niet aan te prijzen, omdat oud land, nieuwland en 
inbraakland vaak in één en dezelfde polder gelegen zijn en dus . tot dezelfde 
« watering» behoren: de geringe verbetering van het oud land weegt niet 
op tegen de verdroging :van de goede nieuwland· en inbraakgronden, die er 
het voor de hand liggende gevolg zou van zijn. De afwatering van het oud 
land kan niettemin verbeterd worden door uitdieping van de be~laande 
grachten en modernisatie van de pompstations. 

Het is vooral sedert het graven van de dokken, dat de afwatering te 
wensen overlaat. Het natuurlijk afwateringsstelsel diende omgeleid, wal 
ongunstige gevolgen had voor het «afgesneden gebied» ten E. van de dokken 7 
gelegen. Merkwaardig is dat deze polders niet uitgeveend werden , ondanks 
het voorkomen van turf op geringe diepte; sociale t'llistau.den_uit de Jó• eeuw ' 
zijn vermoedelijk hiervan de oorzaak. -a: 

11. De lnbraakpulders . 

lnbraakpolden; zijn polders die oorspronkelijk de ~tructuur van het oud 
land vertoonden, maar die tengevolge van dijkbreuken, hetzij accidenteel , hetzij 
om strategische redenen door de mens veroorzaakt, « gedreven » hebben en wel 
in zulke mate dat het gehe_le lands~hap kan beschouwd worden als een reu~· 
achtige overslag, die her vaak min of meer weggeslagen onderliggend landschap 
bedekt. 

Deze polders liggen merkelijk hoger dan de oude polders. Hun gemiddeld 
peil bedraagt 2,50 m tot 3 m. Ze vertonen een goed ontwikkeld micro-relief: 
de lichte overslaggronden liggen als hogere ruggen of waaiers achter de dijken 
uitgespreid, meestal echter ingesneden door een vertakt stelsel van brede, zwak
s lingerende kreken, waarvan de monding zich nabij het inslagpunt bevindt. 

Het overslagpakket is gemiddeld 1,50 m dik. !'vlet de gewone boor wordt 
het veen, voor zover er nog iets van bewaard is gebleven, slechts zelden aange
boord. 

De onderscheidene inbraakpolders kunnen onderling sterk verschillen. Som· 
mige, zoals de polders van Nieuw en Oud Arenberg, die tot het Saaftinger· 
inslagstelsel behoren, geven een eenvoudig kaartbeeld. Andere integendeel. 
zoals de polders van Lilloo en Zandvliet, vertonen grillige bodemgrenzen, 1·aak 
gekenmerkt door scherpe contrasten over zeer korte afstanden. De oorzaak 
hiervan is te zoeken in de herhaalde doorbraken in de loop der eeuwen, waar· 
door oudere overslagen door jongere bedekt of gestoord werden. De afzettin· 
gen zijn soms zeer jong. In de polders \"an Lilloo dateren de kleiafzettincren 1·an 
I'ÓÓr de zgn. Cirkeldijk uit de XL'(• eeuw. Onmiddellijk achter dezelfde dijk 
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strekt zich het oud polderland uit, waar het veen op 40 cm onder het maai\'eld 
voorkomt. 

De bodemtypen van het inbraakland worden volgen.s drie criteria onder· 
scheiden: de .zwaarte van het materiaal uit de bouwvoor, de diepte waarop 
'dit materiaal lichter wordt en de aanwezigheid van storende lagen, zoals grof 
stroomzand of compacte klei. 

In een eenvoudig overslaggebied komen kreekgronden en overslaggronden 
voor. 

Kreekgronden zijn zeer natte gronden van diverse samenstelling. De 
onregelmatige verspreiding van zandlensjes en kleibrokken, het pappig karak· 
ter van de zavelafzettingen, de sterke roestverschijnselen en het veelvuldig 
voorkomen van halfverteerde rietstengels en wortels geven aan het_ geheel een 
weerzinwekkend uitzicht. Ze zijn uitsluitend voor weideaanleg geschikt, wat 
op enkele uitzonderingen na het geval is. 

Lichte overslaggronden vormtn de kern van het overslaggebied, 
liggen l tot 1,5 m hoger dan de vlakbij liggende kreekgronden en zijn uiteraard 
veel droger. Hun profiel is zavelig in de bouwvoor, spoedig verlichtend naar 
grijs-geel kalkrijk stroomzand. 

De polders in de omgeving van Kieldrecht hebben dergelijke gronden 
over aansluitende oppervlakten die de 300 ha overschrijden. Ze worden O\'er 
4 typen verdeeld, gesteund op de hogervermelde criteria. 

Naarmale men zich van de doorbraakzone verwijdert wordt de boven· 
grond meer en meer kleiachtig. De dikte van het kleidek neemt eveneens toe 
en kan meer dan een meter bedragen. Aangezien deze kleigronden tot de lagere 
en tevens verst van de stroom gelegen delen behoren, is hun afwatering zeer 
moeilijk en bij de minste verwaarlozing volkomen ontredderd. 

Zwart' vverslaggronden zijn een grote zeldzaamheid. ~Ve vindeu zt• nabij 
Liefkenshock en Oud-Lilloo. 

De landbouwkundige waarde van de inbraakpolders verschilt zowel ,·an 
polder tot polder als van perceel tot perceel. 

Op voorwaarde dat drainage en gruchtcm.et verzorgd zijn, leveren de gelei· 
Jetijk verlichtende kleigronden de heste opbrengsten. In de lichtere gronden 
is gemis aan homogeniteit van het profiel vaak oorzaak van een gestoordt• 
wortelontwikkel ing. 

Van groot belang is de aard en de diepte waarop de oude, plaatselijk 
bewaarde kleilaag voorkomt. Bijzonder nadelig is deze laag wanneer ze in 
een zavelig profiel ondieper dan !lO cm voorkomt. Ze is dan niet alleen mecha· 
nisch remmend maar veroorzaakt stagnatie van het grondwater op geringe 
diepte. Tijdens een vochtig voorjaar dient daarenboven de bewerking uitge· 
steld tot na de bewerking van de kleigronden. Droog voorjaar en vochtige zomer 
zijn voor deze gronden, en voor de lichtere overslaggronden in het algemeen. 
wenselijk. 

In tegenstelling lot het oud land, zijn de inbraakpolders overwegend in 
kultuurland aangelegd. Wegen en percelering zijn kaarsrecht, s lechts hier en 
daar onderbroken door gekromde « kreekpercelen ». 

Het weiland kent op de linkeroever grote uitbreiding. Dit houdt in de 
eerste plaats verband met de talrijke uitgeveende percelen , die veel in de pol· 
ders van Doel en \ 'Uil Kalloo aangetroffen worden en voor geen andere kultuur· 
vorm gschikt zijn. 



111. Het Nieuwland. 

Door Nieuwland ver;;taan we jong polder_land. ontstaan do~~ indijking 
\'illl een hooa aelij'kmatiu opueslibde schorre. Nieuwlandpolders ZIJn dus hoge 

o• o o o · d 
en zware polders. Hun gemiddeld peil bedraagt ~m en.~et dek •s overwegen 
kleiïa tot zwaar kleiïa. Men vindt ze steeds onm1ddelhjk achter de Schelde· 

o o f I .. h dijk. De Nieuwlandpolders kunnen van tweeërlei aard zijn: o we ~l)n et 
« vers» ingedijkte poldertjes van geringe oppervlakte, ontstaan door mpolde· 
ring van schorreljes die in de loop van de laatste drie eeuwen snel opgehoogd 
werden, ofwel zijn het heringedijkte inbraakpolders, die echter zo lang gedre 
ven hebben, dat de overslagen zelf op hun beurt gelijkmatig door een kleidek 
werden bedekt. 

De bodemvorming verloopt in beide gevallen op gelijkaardige wijze. Het 
enige onderscheid dat genetisch, en ook bodemkundig in aanmerking dient geno· 
men, is de verschillende oorsprong van het krekenstelseL In de « vers-in~e
dijkte » polders zi_jn de kreken de natuurlijke waterlopen van de oorspronke
lijke schorre; in de heringedijkte landen zijn de kreken , omzoomd door lich· 
tere oeverwallen, de getuigen van een polderinbraak. 

Het kleidek is zwaar, doch van goede structuur. De kleur van de boven· 
grond is donker-bruin, maar merkelijk grijzer dan deze van de bruine tot 
rood-bruine kleigronden van het oudere inbraakland. Ze is echter nog geens· 
:zins te vergelijken met de grijze tot grijs-groene kleien uit de maritieme pol· 
ders. De klei is behoorlijk kalkhoudend en fijn kruimelig, in het bijzonder na 
een lichte wintervorst Als gevolg van onderwaterzettingen in 1944 hebben de 
geteisterde gronden in sterke mate van de zoutschade geleden. Dank zij intens 
gebruik van gips is er merkelijke structuurverbetering waar te nemen . Gron· 
den die niet · behandeld werden slaan nog vaak witachtig uit. In droge toestand 
\·allen ze in harde brokken uiteen . 

Nieuwland-polders zijn, van genetisch standpunt uit, eenvoudige polders. 
De kleiafzettingen rusten op een zavelig stroornzandsubstraat, waarin ondieper 
dan 1 m geen turf of kleilagen meer al)ngeboord werden. Het tvoe wordt 
bepaald door de zwaarte en door de dikte van het kleidek. De ophrengsten 
~taan er rechtstreeks mee in verband. De kleigronden die tussen 60 en 90 cm 
diepte geleidelijk lichter worden zijn de tarwe· en ~uikerbiet~ij uit· 
stek. Zii omvatten de grootste oppervlakten van deze~De grote vrucht- ~ 
baarheicl' van dczt• 1!T011den is trouwens bekend. In 1712. toen dr Polder van ~ 
Oorderen nol! drijven d was. schreef men rerd~ in dr « Cons ideratiën » van 
de Tresor ~· : « 1-fet ;:chijnt dat hrt al goud is. dat in de Pold~rs wa~t ». 

1\'. Dl' Randgt•bit•dt•n . 

Tot de randgebieden behoort het gedeelte van dr Polders waar het Pleisto· 
ceen ondieper dan 1 mrtrr voorkomt. Bodrmkundig betekent dit: « zone van de 
gebroken gronden ». Inzake micro-relief wijzen kleine verhevenheden in het 
lamhchap op pleistocenr zandopduikingen , die meestal door een zandig klei · 
dek bedekt zijn en s lechts bij uitzondering nis « zandkoppen » door dit klei· 
dek heensteken. Kortom. het randgebied is een «overdekt donkenlandschap ». 

Uiteraard zijn deze randgebieden genetisch vastgehecht aan de polderland· 
,:choppen waar ze bij aansluiten . Bodrmkundig wijken ze er echter sterk van af: 
l. De gronden zijn kalkarm tot kalkloos. de pliocene opduikingen uitgezon· 

derd; 



HE BUDI::~IKA H'i'EHJ~G \ 'AN DE SCHELDEPOLOEMS 

2. Het alluviaal materiaal is ?.waar. Het kleidek kan echter zeer dun en in 
sterke mate inet het pleistoceen zand vermengd zijn, wat, in bepaalde geval
len, een zeer slechte structuur voor gevol g heeft; 

i!. De verlichting van het materiaal naar de diepte geschiedt meestal sprongs
gewijze; 

4.. Stroom- en komgronden ontbreken; 
5. De waterhuishouding is er sterk gestoord. 

De criteria die het type·onderscheid bepalen zijn in de eerste plaats 
cle diepte waarop het pleistoceen zand voorkomt en in cle tweede plaats de 
aard ,·an de grens Alluvium· Pleistoceen. 

TABEL I. 

/\.las Bodeml.-undig l.andbouwkunclig j Historisch Genetisch 

Oud Lat:d ----- Taaie klei op I Slerht . kultm:r: ~Vóó~ d~ ~X~V•: ;-Kon:gebied,-o~t-
, ·een; hoge land; middel ma· eeuw in11edijkt en staan onder in-
waterstand. tilt tot goed I sedertdien van , vloed van een 

w~ilund. hodemkundig- fluviatiel regiem 
helangrijke ' gekenmerkt door 

, inhraken \ ~tering debiet en 

I 
~:r spaard. , zwakke getijde 

. I amplitude. 

lultraakland ' Drol(e stroom- 1Kultuurlaml , ·on Oud land, tijdens Oud land door 
zandgronden en matige tot goede of na de XIV• helangrijke in· 
nolle kreekgron- kwaliteit, zelden eeuw ingebroken hraken partieel 
•den, door zware sle~ht, maar ook en na de inslag weggeslogen eo 
klei~trond~n om· zelden zeer goetl. terug ingedijkt. bedekt door licht 

zonnul. Drainage. I Grote herindij- I overslogmateri· 
problemen. kingsperimle: aal, waarin onder 

tweede helft vun invloed van ster· 
de XVll• eeuw. ke getijden die

I pe kreken in ge
l sneden werden. 

Ni,•uwlanJ Zware kl~igron· Goed tol zt•er ~··,uilen: l
1
2 ge\'ollen: 

tien op lio·htcre goed kultuur· a) Vt•rs in~·· · a) Opgeslibd 
afzettingen I zavellund. Klei met ! tli.ikt in tlt• huilrnst·horrc 
en stroonozullll). krnimelstroll'lnur. l XIX• nf XX• Iontie uitn--

Turwe en tmikt•r. 
1 

t•t•uw: wuurtlt!n); 
loit'l . b) Inhraaklutul, 

bI Ht•rinj(t•oli i kt <I oor lung.Ju. 
in olt· XVIII• ri~ « olrijvl'n ~ 
t't' UW IIU IUilJ!· 
tluri'-!'t' , n·r· 
stroming. 

zwuur Ul)~~

slilul. 

Get.roken gron.'St.•.-ltl tol rnatig Zandiandschap, Boreaal zaml· 
den. l'leistorene kuhuurland. Oor· olut ~··I ijktijdig landschap, !Juit<'n 
afzeitingen ondie· zuken van slrut·· met de vormin~ l de eil(cnlijke 
per dan I m. Bij. tuur~c!Jrek <' n van inl~rauk· en Scheldevallei ge-

zomh·re typen I profielstoornis· • nieuwlnnolpol- lleflcll en over-
met pekgronden, sen ' "an diverse ders overstroomd lslroomd, ten gl'· 

kliet~ronden, 1 uurd. Oploreng· 1 ~~~ aangeslilul voll(e van tlijk-
okerhunken, sten zrer gevoe· wenl. Nu hrrin· doorltraken, nu 
zandkoppcn. I i~ voor kultuur· dijking werd het de verbreding 

lcrhniek en als polderland in vun de WesiN· 
Wl't•rsomslantlig· . ~·· lornik jtelto· I st·lw.ltlc. 

heden. nwn. 

l 
I 
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Op de hellingen van de zandopduikingen komen .gereg~ld mengzon.~s voor 
van zand en klei. Is de klei zwaar en de zandfractie genng, dan krijgt h.et 

Dit laatste is belangrijk omdat de grens tussen beide afzettingen zee~ Uil· 

e enlopende, vaak storende niveau's met zich brengt. Komt het zand ond1eper 
<lan 60 cm voor, dan is de top van dit zand meestal zwart·~ume~s. Hoe zwaar· 
<Ier de deklagen hoe meer kans men heeft het oude vegetatieproflel ongeschon· 
<len weer te ;i~den. Komt echter het zand eerst tussen 60 cm en 1 m diepte 
voor, dan is het grensniveau kleiïg en lichtelijk verveend. Di~ wijst op een 
oude moerasgrond, die als « broekgrond » aangegeven wordt. D1eper dan l m 
gaan deze « broekgronden » tot echte veenafzettingen over. 
menasel een abnormaal taai karakter. De bewerking geschiedt met de grootste 
moeite. Het zijn de zogenaamde « pekgronden », aangetroffen in de polder ,-an 
Hoevenen. 

Is de zandfractie groter, dan ontstaan, gewoonlijk precies onder de bouw
voor, de zogenaamde « klielgronden », die in droge zomers door een grote 
stugheid gekenmerkt worden en keihard worden. Tot deze gronden behoort 
een perceel nahij Kie ldrccht, waarvan de benaming « Arduinkavel » voldoende 
sprekend is. 

Het grenshorizont wordt bovendien in vele gevallen door een sterke 
oranje·gele kleur gekenmerkt, vaak knolvormige tot bankvormige concretie~ 
van ijzerzandsteen insluitend. Dergelijke « okerbanken » nemen soms, over 
verscheidene honderden meter, een strookvormig verloop aan. In de polder> 
van Lilloo, Stabroek en Hoevenen komen ze soms dadelijk onder de bouwlaag 
voor en zijn dun zeer nadelig voor de plantengroei: Weideaanleg is de aange- -
wezen toevlucht. 

Uit het voorgaande blijkt al dadelijk dat de randgebieden niets anders 
7. ijn dan een kleurrijk mozaïek van s lechte gronden. Toch verlonen ze onder
lin g nog grote kwaliteitsverschillen. Een ge ringe verdikking van het kleidek. 
een kleine depressie van het verveend grenshorizont kan een merkelijke verbe
tering van de gronden veroorzaken. Van zeer grote invloed zijn de wee rsom· 
slandighcden. Een regcnvlaag kun op een hepuald percee l de hardheid ,-an 
cle kliefgrond vermimieren en elders het « clichtsluun » van de bovengrond 
voor gevolg hehhen. Landhouwkundig is het een complex studieobject. 
Opbrengstvermee rdering kan door een goedoverwogen kultuurtechniek, gepaard 
met de vereist:: leehuunpassing, verkregen worden. Oe experimentele phusc 
van het onderzoek worrit pus dit jaar aangevat. 

* • * 

Samenvallend kan gezegd worden, dut met de karlerin g van de Schelde· 
polders, alhoewel het onderwek nog in het analyti sch stadium verkeert, niet 
a lleen werd hereikt de eartographische voorste lling van de bodemtypen, doch 
evene~ns een horlcmkundig verantwoo~de classificatie van 35 verschillende pol
ders m 4 grote groepen. De bodemfelien werden steeds in het licht van aenc
tische .~n van landbou.wku~ldige criteria gekarteerd, en, daar waar het enig~zin ' 
mogeh_J.k was, aan lustonsch hekende geheu··tenisscn vastgeknoopt. 

B1! gaande tabel I loont dit schematisch aan. Elk van deze klassen komt 
bovendJen overeen met een « landschappelijk type» waarvan de beschrijvin!.. 
het kad_er van deze tabel te buiten gaal. Ze is niettemin de basis van ee;: 
geograf1sche anal yse. 

(ln~ekonwn J-I.J9491 
Univers iteit Gent 
Geologisch Instituut 


