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Ma verschillende beschouwingen over het ontstaan van Zeeland
alw minder juist te hebben aangemerkt komt Vlam tot de volgende
beschouwing die sseer eterk Is geargumenteerd met het uitgevoerde grondonderzoek.
Hoewel de boorsliepte slechts 3 ra bedroeg werd toch sorae
een grotere diepte bereikt door lange alootkanten e#d. te boren
Med» in haar onderaoek werden voor de diepere ondergrond grondboringen van dr* J.F, Steenhuis geraadpleegd.
Besse studie werd verrioht in opdracht van de directie Beneden Rivieren en betreft de eilanden Waloheren, westelijk
2uid*Beveland en Schouwen zonder Duiveland,
Bij het historisch onderzoek bleek dat betrouwbare gege»
vans over b@dijkingen en tekeningen sleohta na het jaar 1200
worden aangetroffen terwijl het genoeade jaar van bedijkisg
dan nog niet steeds de eerste bedijking geld.
Sommige poldersworden n.m. veel eerder genoemd* De oudste
polder» welke "bekend" gijn dateren van de 13e eeuw en later«
Se niet bekende «ij» dan ook de oude kernen» en dese werden
speciaal in het ondereoek betrokken,
£>e»e gegevens «ouden een bijdrage kunnen zijn voor het
ontstaan van 3a©land, althana van de kernent en hieromtrent
bestaat veel meningsverschil.
Wel wordt algemeen aanvaard dat de bovenlaag uit allu«i»
«tum beetaat waaronder aich de «*g*n» ateunlagen bevinden?
de oudste is het boven .*> 5000^1 vervolgens het
de z.g.n» groe»«anden van pio^efte,^ en
ouderdom en daarboven de aohelprijke zanden van het roidden
(het ^oyfn,.,p^i^oeejEilis wit boringen niet bekend)

en tenelotte het
Aan het einde van het peüstoceen wae in Zeeland een
tamelijk vlak, zwak geaecidenteerd zandig terrein aanweaig,
waarop toen de hydrografische omstandigheden gunstig waren,
veenvoraiing kon plaats vinden.

i

• De -

- 2D© resten van het s.g.n. veen op grote diepte konten voor
tussen H«A.P.-7 » •» N,A,P,-17 m, diepte.
Hiermede zou een nieuw tijdperk zijn ingetreden n*m* het
ü
H

Omtrent de vorming van het Soloeeen is een. belangrijke
bijdrage geleverd door van Tesch bekende dulnetudieg.
Daarin wordt een doorbraak van het Nauw van Cal&ie
aangenomen oraetreeks 5000 v. Öhr* vanwege de steeds rijdende
seespiegel die naar men aanneemt circa 20 m lager was*
Sez» stroom voerde veel ssand mee waardoor een vrijwel
aaneengesloten strandwal ontstond, waarop het oude duialand schap kon ontwikkeien*
Hierdoor werd tevens de groei van het veen-landschap
mogelijk, waarin verandering kwant toen het Nauw van C a l M s
ssloh wljaigdef het oude duinlandschap werd vernietigd terwijl
aieh sedert + 400 n. Ohr* een jong duinlandochap ontwikkelde*
Latere onderzoekingen wlj«e» uit dat het strand- ©n duinzand grotendeels uit omgewerkt diluvlaal mand bestaat, en dat
dit aand 7 ich in grote hoeveelheden lange de kuat bevindt
terwijl de branding in staat ia hiervan een strandwal op te
werpen*
Sveneens wordt de doorbraak van het Nauw van Galals omstreeks die tijd ontkendt deze gou veel vroeger hebben plaats
gevonden*

j(

Voor de vorming van de etrandwal en het ontstaan der
duinen, meet dus een andere verklaring worden gegeven, speolaal wat de ouderdom der duinen betreft*
Gebleken is, o.a, door pellenoaderzoek: dat het veen op
grote diepte verdronken bos veen in» met verschillende diepte.
Ook kunnen het laagjes zijn die o^ verschillende tijden &ljn
ontstaan*
Vervolgens is bevestigd dat op een langasaam hellend©
jcandkuet strandwal f orraatlas ontstaan die gewoonlijk in de
loop der tijden lemdwaauta worden teruggeworpen*
" Br moet dus worden aangenomen dat reede sodra golfslag
"mogelijk was <ln verband met de verdwijning van het ij«)«
11
ee» reeka van vrije strandwallen aloh ging vormen waarachter
" het oude veenlandechap ontstond* Van de aanvang af moeten
" er openingen in de strandwal of tuaeen de strandwallen heb" ben bestaan op die plaateen %aar het rievierwatar naar eee
" werd afgevoerd* Het de toenemende transgressie «uilen de
<r
bestaande aeegaten aich verruimd en nieuwe aloh gevormd

" hebban, ter lediging en vulling van de we cl vlekt» die xioh
"échter de etrandwal ging vormen. Hierdoor hield d« veen'•vorming op en konden de afaettlngen van klei en aand ont"ataan die door Tesoh en Lorl4 «ijn toegeschreven aan do oud*
"holocene zee.
"

Zeeland ligt dan gedurende een lange periode open voor

"het zeewater, hetge*» blijkt uit het 10 tot 15 meter dikke
"lagen pakket van «and en klei dat toen boven het oude veen
"is afgezet, en dat op de geologische kaart wordt aangeduid
"als "oud-holooeen" zand «m klei (I o K
"

en

I o 2)*

Gedurende de periode die aan de nieuwe Vöenvorming voor-

afging, kwam nog slechts kiel tot afsetting- de blauwe see*
"klei der droogmakerijen (I 3 K ) ,
"

De seegatem aullen dus langzamerhand zijn achteruitge-

g a a n en gedeeltelijk dicht gealagen, waardoor ten elottö een
" hernieuwde veengroei kon beginne»•
Omtrent het verloop 1« geen aekerheid, wel ia er een
"afwisselende marine en terestrleohe laagvorming welke verband
met
houdt de hoogte van de waterstand (vloedstand) t.o.v, het
land; evenzo Is er geen zekerheid over de plaats of verplaat»
eing der aeegaten.
"Blijkens de thans verrichte boringen werd tussen de Weeter"schelde en Voorne e«n doorlopende veenlaag geyorwd op N,A#P.*
"0,5 n - K.A.P. - 3mi
f

'de kust moet hier zodanig zijn verbrokkeld dat nagenoeg al

"hat veen met klei kon worden overdekt*
Na een korte beschouwing over het gehele kustgebied wordt
aangenomen deit de (hoog) veenlaag op N»A4'»-3 w in haar grote
uitgestrektheid (van Öalaiet tot Jutland) en tot vlakbij aee
Beer merkwaardig is en men geneigd ie om tijdene de vorming
er van negatieve niveau verandering aan te nemen*
Van de te onderssoeken eilanden wordt eerst Walcheren
besproken (zie hiervoor^notitie© bij de kust van Waloheren),
daarna de Breede ?/atering beweaten TCereeke en daarna het waterschap Schouwen*

Bij de ontwikkeling van Schouwen ie het belangrijk de
vroegere vorm na te gaant door deze te vergelijken met dö
bestaand» blijkt welke stukken asijn aangewen»» en welke
verdwenen zijn.
Daze winetv en verlies rekening kan betrekking hebbes
op de verandering1 binnen- en bulten de huidige omtrek*
B
b dan blijkt
we de oppervlakte
binnen de toestaand*
omtrek,
ëtefc door deland
aaneensluiting
van de ver*
schillende eilanden belangrijke winst) de vroegere tuesenwateren Gouwe»Zonnemere en Dijfcwater «ijn ingepolderde
Aan de zuidzijde, blijkt echter een belangrijk verlies
te zijn geleden het buiten de bestaande ontrek gelegen
o d
land is geheel verdwenen» Ook aan de noordzijde ging $rtn%
verteren evenals aan het duingebied*
Ook hier ie Het onderzoek van het oude k#rnla$d belangrijk voor de wijze van ontstaan en d* ouderdom.
Opvallend is in dit oude kernland het gemie aan
kante vormen zoals Waleheren vertoont.
Hot gehele binnenland van Haamstede tot Zierikzee
bestaat uit laagliggend. land hoog N.A.P.-1 m, tot 2. m.
Van rugvorming Is slechte in geringe mate sprake} alechta
«as alle veenloze stroken komen voor»

r—^^^x^^

Belangrijk gijn de«e gegevene echter «al. Zowel aan é$ noordzijde aXs aan de zuidssijde doet de vorm van dea© geulen belangrijk grondverllea vermoeden.flg^awlifltt-frjfóms*Ean aanwijzing due voor de juistheid van het verloren gaan van het
z.g.n, JSuidland, en van een gebied boven de a*g»n. Langendijk.
Vooral het 2uidland dat voor 1600 verloren giag bestond uit
"goed bouwland'* waarmede de hoogte ligging in overeenstemming
ia.
Ook aan de noordtsljda ging grond verloren, hetgeen niet
alleen valt op te maken uit de ©vergableven dljkanollen masir
ook uit de vort» der veenlosse stroken* Ver toe ld wordt voorts
dat beesten werden geweid Voor de Langeaclijk die als inlaag»
<Ujk wordt beschouwd.
Pe slechtste grind is du e overgebleven «eaèt in oude
©tukken wordt #© schreven*
£en belangrijke a&nwljasiag la ook het verdwijnen van
sommige ruggen onder h«t duingeblod en het aanboren van de
vertnoedelijko aoewaartse bogrsnaing van de veenlaetg.
Overigeno bleek het aanboren van de veenl&ag, ook «d
werd deze aanwezig geacht» aoass onmogelijk door de dikke
die aich ter plaatse bevond als gevolg van het ver*
stuiven der duinen. Over ©en atreok van circa 1 ke breed ie
tr
kot vooti door dit stulft&ttd bedekt.Selfs kloiafs&etting h

men in déze strook aan waaruit men $er£eht oonöludeert
t, ver onder,_het dvin ,h«efj;
Tevens dat dit v«ratoven zand van jonge datum is en pas tot
rust la gekomen nadat de be^roeing aangeslagen was,
m t veen dat aeewafttta van d« duinen wordt aangetroffen
op het strand 1$ vermoedelijk in het duingebied gevormd en
geeft dua geen aanwijzing voor cte «iat« van afslag.
Dr, Vlam komt tot de volgende conclusiet"dat tenminste
In het zuidelijk gedeelte van Schouwen de vermoedelijk hooga*
"re en broedere raondingsgebieden van de getilruggen met den
"ondergang van h«t Èuidland voorgoed verloren eijn gegaaa#
"Kat wij er nu nog van aantreffen aijft aleohts de onbeduiöen"do uiteinden, waarmede ssij In de noeren doodliepen*
"
Ook i» het noorden si^n de geulen y£% onbelangrijk*
"fctetgoen er tnogolijk op wijet dat de aanvoer van het water van
'•veraf moest gencbleden, of wel dat het zeegat ten noorden
"van Schouwen aleohta onbeduidend waa en dus niet ver naar
"het ooaten doorliep»//

* Eveneens -

aan de oppervlakte ongeveer 0,04 % en op een diepte van x
1,25 w 0,1 %* In de eigenlijke duinen ia het kalkgehalte
respectievelijk 0,9 en 2%7 %* Men vergelijke de uitkomsten van het onderzoek van Weevers op» doeree (2Vj) met
daae gegevens» Ook daar ligt ontkalkt «and op een onder»
laag van jonge klei en veen* Weevers neemt aan dat er in
vrij recenten tijd overstuiving heeft plaats gevonden met
aand, afkomstig van een verdwenen "oud (r^eda ontkalkt)
duinlandschap".
Volgens Van der Kloot Kou dit "oude duinlandseh&p"
op Schouwen omstreeks de tiende eeuw door de stee stijn
vernield en werd de jonge aeeklei na dien tijd op het
veen afgezet, waarna deae klei nog later «et aand, af»
kowetig var* de vernielde duinen* we lid overatoven*

Hoe Van der Kloot aan de tiende eeuw als tijdstip
voor de vernieling van de duinreeks en afsetting van de
zeeklei komt la mij niet recht duidelijk* Ook ssijn opvat*
tiag dat de duinen door de ««e zijn vernield en dat het
sand daarna landwaarts ia gevoerd komt mij niet juist
voor, daar in dat gevalfcalkrijk«and afgezet KOU zijn,
Hoogstens kan cta wind als verklarende factor worden aan»
vaard.
Ook bij Van Erapel en Pieters vindt men een dergelijke voorstelling van zaken* Peae maken uit de oudheid*
kundige onderzoekingen van Hubregtse op dat het "oude
duinlandsehap" omstreeks het einde Van de negende eeuw
door een ovarstrooming BOU zijn verwoest (55*39)» Hu»
bregtse zelf dacht fan verwoesting der door hem ontdekte
nederzettingen door de Noormannen, omdat hij sporen vond
van Verbrande hutten» Sporen van een overstrooming door
zeewater sijn uit de vondsten in ieder geval niet af te
lezen*

De klei van de Bannen moet zijn neergelegd via
de door ons nagsspoorde getijgeul van Haamstede %%) t
Deze nu was reeda vóo> den bedijkingstijd geheel yerland,
daar ze anders als laagte zichtbaar zou zijn gebleven*
Stelt mn den aanleg van de eerste dijken op ongeveer de
10e eeuw na Ghr», dan moet de zg« jonge zeeklei van de
Bannen dus aanmerkelijk ouder zijn, Naar analogie van het
gevondene óp Walcheren kan men het onstaan van deze kleilaag waarschijnlijk op omstreeks het begin oneer jaartelling stellen 53 \
- Het -

Eveneens is de dikte van de kleilaag die nergena weer
dan 1 ra bedraagt een aanwijzing die hot vorenstaande bevestigd.
Belatïgrijk is ook hetgeen vermeld wordt over de #ohelveringen. Door vroegere geeehiedaohrijvera is het voorgesteld alsof de duinen door een breed water van de overige
delen van Schouwen waw gescheiden zie o.a« de kaart van
Dresselhuis.
Ook Beekman meent dat de«© geul begrensd werd door de
Hooge- en Lage zoom tussen Haamstede en Benesset tussen
Haamstede en Burg zou de Schelveringe zuidooetwaarts langs
de tegenwoordige Meeldijk naar de Schelde omgebogen zijn
terwijl een andere arm dicht langs de duinrand gelopen »ou
hebben tot £n de Schelde bij Westen-Schouwen.
0» dit te onderzoeken werden enkele profielen dware
door het vermande atroombed geboord. Ten noorden van Haam*
stede werd overal veen aangetroffen* aata wees op het bestaan van een voormalige geul*
Ten zuiden van Haamstede werd een belangrijke veenloze
ee
strook hoge grond aangeboord waarop de z«g«n. Mtldljk werd
aangelegd, die reede in 1291 volgens een charter uit die
tijd bestond.
Pe bestemming van dese dijk is afgeleid uit de verliepen die in het duingebied in het «uiden werden gelede» zoals
een kaartje bla« 70 aangeeft.
Opmerkelijk ia voorts de grote kleiditóte die ten
westen van deae dijk wordt aangetroffen en duidelijk jonger

ru
blijkt te zijn dan de geul&tg, hetgeen op latere overstroming zou wijeen*
Ben tsijtak van de "SehelveringeJ1 werd niét aangeboord.
"Schelverlnge" zou kunnen wijaen op een aarden wal die
op Voorne "Schelvering" en op doeree "Schurveling" W S K * »
genoemd d.i» een waé met doornen beplant en met aoden belegd ale veekering langs het duingebied eventueel ter bescherming tegen stuifzand»
Pe Ooeteren- en Weaterenban, in het Westen van het
eiland gelegen, bestaan bijna geheel uit duinvlakten waarin
elechts lage kppjea voorkomen* Me» kan dit gebied het beat
vergelijken met de vroonen op Walcheren en het Oude land
van Diepenhorst op Goeree.
Het aandf dat hiex: op jonge «eeklel en veen llgfe, heeft
een aeer gering kalkgehaltej volgena Van der Kloot (122*291)
» aan -

Het KOU van groot belang scijn te weten of al het
dat de klei- e» veenlagen der Bannen bedekt, inderdaad ontkalkt ie en dus beschouwd kan worden als stuifaand afkoraatig van een oud duinlandsehap. Mij staan daarvoor geen
gegeven» ten diepste, terwijl eij onder de huidige omstandigheden moeilijk zijn t» verkrijgen* Het ie intussehen mogelijk dat nog in vrij laten tijd ontkalkt sfcuifsand in het
Weeten voorhanden was. Volgen» Hubregtse (96*33) Hgg«» ten
Noorden van den vuurtoren tot ongeveer kilometerpaal 10
vele duindalen lange de kust waarin latere aeraaiek-w&armed© hij wel laat-mlddeleeuwsch aal bedoelen- overvloedig

>:

voorkowt* Baar «lder& blijkt (122s291) dat deae vond»t«n
afkomstig aijn uit sterk ontkalkt zand wil duo Kegge» dat
omstreeks de vijftiende eeuw dat kalkvrije zand nog bewoond
werd en du» aan de oppervlakte lag» Dat er in of na dien
tijd groote a&ndverstuivingen waren blijkt terder uit de
volgende gegeven©. Door Muller wordt een kapel onder Benesse
vermeld genaamd Ons X*ief Vrouwe op Zee <13^i212)t De kapel
bestond in ieder geval in de aestiende eeuwt dooh omtrent
het tijdstip van stichting ie niets bekend* Op de kaart van
Zeeland van oirca 1680 door Nicolaae Vlssoher (230) staat
desa kapel ten Noordwesten van Haamstede iageteekend met de

toevoeging*"is nu ^versant »et bergen"f
Se aanduiding "bargen'^hoewel waarsohijnlijk niet al te letterlijk op te vatten, daar biet hans slechte kleine lage
duintjes liggen- wijst er toon wel op dat deae duintje©
kort voor 1680 zijn gevoi'Htd» Onder invloed van den mensen is
te» glotte waarschijnlijk het vrij vlakke oultuurland entêtaen dat wij thans hier kennen» Van aand verstuivingen
blijkt verder «it een opgave achter in het veldboek van den
Westerenban; 333 gemeten 100 roeden en 13 hofsteden worden
vermeld als eedert 1667 geheel onder het »and te aijn gewaaid (6^* I 308), Ook zijn verschillende wegen die op de '--:
kaart van Viseoher nog aijn ingeteekend reeds op de kaart
van Hattinga (1753) niet meer terug te vinden.
In het gulden, Westen en Noorden worden de Bannen begrensd door een kalkrijfct betrekkelijk jong duinlandsohap.
Vooral over het uitgebreide complex ten. 2uiden van den
westerlichttoren gelegen» de eg* Westduinen» aijn door de
oudheidkundige onderzoekingen van Bubregtse belangrijke gegevens bekend geworden» ïoe Bubregtse in 1911 sijfi onderzoek
begon» hadden deze Weatduinen een sterk gehavend plantendek,
- waarin -

- f9 waarin groote stuim*kt*n waren ontstean. Hij mtrkt»
op dat in de ultgeateven dulttpanoon tm «lfó«n «tor» »j?orea van l)«wonlng v* o*> dan da,® kwamen» voornamelijk V A R
Fronkiechen oorwpröna»* doel* eofc uit ouderen ea jongeren
tijd, Ï)«s5« vondsten bestonden «oovrel uit hutagtore» ale
uit aohervenmatwriaal. I« de duinpannen die het dlchtet
bij ssóe lagen waren sij het tneoat gemengds boven <1« oude
woonspore» l^gt» K*rolinglaohe «n B«lfe jongere re@t«»# Homeinsohe veorwsypwn aijn n«rgt»«i0 i» «Itu
aan op h»t »tr»n<i^ «fit
ratrandlijn «nijdt op verfiohill«i»d«
d« teirelnun dei* vondotsn, waaruit duo <iuid#llj)i blijkt
ê&,t 4« dwt»©ia hi*r 1» eten leegt der ««UWAÜ noê%«n aijn

De door H«bregta# onö«raooht« g«bi«4t|i llfgon bijna
all© b«tten de hypothetisch* ve«ngr#Si* B# ¥$ttd*t«n kWAmen voor den dag lo etark ontkulkt» aitötl, wttBronó«r du«t
geeö klei. of v««nn*g@n aasw«»if w«r*n, »«1 ««n «o©tma opvatten aio d#«l «itmttkead van ••» oud» ettrandwAi, !)«•«
ent rena wal t m^sotal afitngedutA aio oud duiK3j»nd&ah«pt e&l
eonis h»t woon vlak hebben g«vor«d waarop ** gtt»l»d d« dat««p
bare vondit*u- r»#d» in h«t »«r»t« d*o«nnium oneer jaartelllnf wooncentra waren gtlaftn, Daar i» «cusraige £;©?1«*
den vooral In de w«g}t«lijfct Vall«i*n» d©©rg»imde bewofti&g tot in fJe fiiid6sl«auw«a « t H geoen@tat*«tvd« moet
ook hi#if do ov«r»tulyjjaf mst het kflilkrijk* «and in v r i j
tijd h«bb<m i>la«t« Kóbad»
Jtalkrljke «and kan E«d«olt*lijk ©fkouitstig;
van <J« «uidei.ijke osöerwatérdialtat g«4a«lttlijk van
duinen aa» *!#
in de twintigat» ««^w i» men *r in ge»l»agd hat
doyr bè^lwntiBg afdoattdC' vaat t« l»ggent waardoor «on der morkwawrdigat* ötulfaftndooapiaxen van ons
örloren ia g«g*an.
Hoewal uit da oudheidkundige nttsportngtn van Huduidelijk blijkt dat in het n>iddtaf«dt«lt« van
de SohouwftneoHa dultt;<u»t afslag he»ft j>la*t« Qehad, wórdt
d i t nl#t In do srshlvniia vermeld* £« duiMtt waren bi*if
EOO br^ed dat er voor den jiteld»? of de bannen géén over*
stroomiti£6f«vaar te duchten v i e l . Ook thana i s er nog
sprake van «enigen aobteyuit^«nff, getuige de blootspoelen»
de veenlagen op het strand t e r aoogt* van den weater- weeterllchttoren *

«•aterliohttoren

$#a Noorden ven 4»i«n vuurtoren, ongaveer tueeohen
otrandpaal 7 en de "üudfi Hoeve", vindt heden ttaagroeiinfj
p l a a t a . Vergeleken «net d« topografisch* kaart, uitgegeven
i a 19^6
, in hier de la&gwaterlijn thans een flink stuk
tB««w$3irt$ opgeschoven, terwijl voor 4e ou<3« eetreep «en
ni#uw« beaig i e fciea. te vorioen. De groeilijnea «ijn vooral
duidelijk te aeiea op <s« luchtfoto*e van dat gebiedt, die
door d*n Topografische» Ölenat welwillend t«r i«e»«* werden
Va» paal 7 &f nafa- bet Woordsn hteft aloh een
ödtonf voer het &%r&ü& g««ohov«n »n eiob daarmed
vorht#id. Op hot aldue v«rbr«*d# utr»n4 vindt vooral t s r
hoogt« v«m h^f'Vdi-klikfc*?*^" »i«uw« duinvoriBin(ï plaat»*

Ge 0«b*»X« d«inkust t*n noordoosten van de Oude Hoeve
vertoont sedert l&ng @e& neigio^ tot achteruit^ang* Over
het afnemen van 4e duinen ten plaatue van de Oude Hoeve
worden wij wat betreft het tweed» kwart <to? 19e eeuw v r i j
uitvoering ingolioht door «eft r&pportt daarover in 10^9
u i t ^ b r a c h t (65t62^K Hieruit b l i j k t dat reeda it» 1833 t o t
het le$$*n v«m o«» aöfltidijkje aioeet worden overgegatmt dat 4
op »i,1n beurt weer door ri^ehoofden werd beseherad. tanga»atm*rbnnd aijn d©ae vejfdeiüigingawerken vertwaard en uitgebreid, asooala door i'fentholt i s besohraven (&hkt%? e # v . ) . I»
189^ werd h«t noodig geoordeeld «ea ni*uwe inlnag achter de
Oud* Hoeve i» lttggexu 'ïh&tte wordt het «trand van de Oude
Hoe va tot de noX van litt :Aeet &epart «onder onderbreking -:;t|
door middel van strattgth<Wüeti verdedigd*

üp do #%&<%& genoet»d« kaart van Viaacher i e i» d i t "
gebied iftgüütetskawd het ^iöJ-inoksdöl", gelegen ten heetten
van de huidige JuÜ^ntthöttVe, ter plaatse waar op kaart £c
het Watorgat ia aangs^ev»»*1 fokker vorondaratelt dat de
ÖRnïjdn vroeger hle^lattgo »u6erd«n €6^(1 3iO)f verschillende
door hem wadege4eelde feiten wijsten er op dat de uitwatts»
ring ongeveer t e r plm&teö van de Otid© leeve ton hebben
plaflt© g^had, Bij Het p'&v«ü van 4® eendenkooi vond «e»
onder 1 m etuifeand tesle^rde met hout en boomstronken* Op
het strand war tl «en brséüle voornmXi|t« sloot Wttargenoasn vol
zwarte t««löardö» terwijl ook b i j ht»t werken aan den dijk
van de Ottde Hoeve renten van waterleidingen «ouden »ijn
gevonden.
Ookfe,anhet »üidw#t-strand wa« kunetwatiga oeververnootleökelijk» Kiettegenstaande de groote «ommen
- die -

die hieraan itt den loop der eeuwen ai ja besteed, la gt»
durende dien tijd het strand nog achteruitgegaan, «ooals
wel blijkt uit de vele oudheidkundige vondaten üie het
strand bij Wsetenschouwen In de blootapoeleade kl*l- en
veenlagen heeft opgeXtv*rd* Het auideinde der duinen is
nog slechte maal «n wordt thane door goode otrandhoofden
beachermd^7 , Op oude kaarten o*«* die van Hattinga
(1753), liepen aij nog tot bezuiden het Kulptiljkj« door,
Bat Kulpdljk^e, thana aeedijk, was «en Inlaagdl^k Vft«
17^8, die waa aangelegd os den aohtergelegen inlasgdidk
van 1?4^ te bescher«en. In 1750 brak het door» doch gelukkig kon het hersteld worden, aoodat de inlaag behouden
bleef. Hoewel de westelijke duinrij daarna nog eenigafcine
is afgenomen* ssljn er m 1730 tooh geen belangrijke ver*
lie»«?n meer te vermelden.

WW^

A. W. VLAM, Historisojppqrfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden
Vi

J.

^

^

/: V- . ^ ^

TOELICHTIN6
'WEGEN

VEEN,

SCHAAL : scoco
r Z I f l USt STROCK£\ UNO

*

'

BENASEIROE

'

BE6REN2iNÖ

6 E i * E N G 0 (VES«tKa:;.Ktii>sv£fltOFVE0öW!«;N;.
MÏH OE VEENLOOIE S1ROOKEW

L!&&lftó ECB

rÖOÖERE

V E S M G E D E L ' J K E 6RE.NS VtM K v ï
*

•

VuJCHTSERGEM VOLGENS Ö£ MAN EK FOKKER

. Bodemkaart van Schouwtn (Schaal i : JO Oop;
&aftfflfeife. l s&:^t,i^^ii ! ;i;,:i.ög^^

3o

kunnen worden. Een belangrijk feit is natuurlijk de geheel verschillende bodemstructuur in beide relicfeenhcdetij waarbij het veen-kleicomplex der kommen zich in een veel ongunstiger hydrologische
positie bevindt. De eeuwenlange slechte afwatering der kommen leidde
tot verzuring van den grond.
Het veen, dat zoowel in de onder- als bovenlaag door klei meer
of minder is verontreinigd, rust veelal op een vrij dunne laag „spier",
zooals dit laagje slappe klei op Walchercn wordt genoemd. Daaronder volgt dan kleiig zand of zandige klei I i -Z of I 3 K.
De overgang in horizontale richting tusschen veen en zand is meestal

DWARSPROFIEL I "(RUG BEWE5TEN MIDDE1.8UBS)
SCH*AU I 100

DWARSPROFIEL I I (SEliWES BU MIOWUWFIQ)
JCHAAL l.iOO
G«taek«nd door A Scheffer

'

"

Fig, S- Dwarsprofielen door een tweetal ruggen

abrupt, hetgeen bleek bij het boren met slechts 1 m tusschenruirnte
in de profielen. Wel werden daarbij hïer en daar veensporen gevonden,
die waarschijnlijk uit de oevers waren losgcspoeld, Slechts op splitsingspunten kwamen nu en dan wel eens iti den gëulrug werkelijke
veeneilanden voor. Zoo'n geval doet zich o.a. voor bij Dornburg, waar
de verhoudingen al zeer ingewikkeld waren en het boren veel geduld
eischte; verder tusschen Poppekerke en Westkapelle.
Intusschen werden binnen de zg, veenkommen ook meermalen veenlooze punten aangeboord. Over het algemeen "is dit laatste het gevolg
van kunstmatige oorzaken. Men moet namelijk terdege rekening
houden met de groot e veranderingen, die o.a. de „moernering" (— turf
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l n - l l i n d r U l o u d e i Z o e k , d l l s I ' J H J L V I T I " Jje)flO[I.C'11 J l c h l n ' 1 1 \ a i l ( i l ' t l j)i-»!'*i
h t l H u n d e n 1IL-1 \ ' i l o n i n i o l e t i p e i k , \ i;i l u l Y i t / u u d u l u p d e n / e r d i i ,

:i:m DanrwVir ïiju dan unar*>ehi)iïli)k in "iiderMaaihtL1 soly;onk' m diiri-i](K* de dcitu'nilf i n \ e u i i i tnii' ccuv\ .i.ui^L'Llukt: d<' p-ilders vour
Diiinhiivf. de T_v\a:i]niMtnli_Td (<i*tncU-n- (b- -• ruide uil dt. KN-nu' ColtSi r, df l'.u^ciiavf, dv L'raiH' \VI-\T, d^ l'H'MtkisijjoIflcrs, ik1, i'.ritnipohk-r en <U- (ÜHMK- Prildt-r), dr Zanddukpoldci', do Otizr [ j r v e
\'t1fiiuvt> Pofdcr fn-ik'"l'itrk)i(}fki-, (!tHrsro; L'irXiKU
\'i.iijniïtni(.'liik na de \<K- t n n r niKsfoink-n h i e n n ó r dy duinen van
1KJL tïrcf'/.aiifi, IV reeds r e n l e r gcnueiudi.- iJijki,rranf .Vi'cnt Jansz. Buom
scliriil'l uvtT dil ku-'lLrt'dcctle: „Itfin,- \fiji \Ve^t!i<i\c tot dt'ii eersten
huiick ui>>sein'ii den 1'MMITI1 ondt1 Wcslhovc hcvtindcn ceno grm"i<*
', vntle es al -.ebot-iir diiuie, 1anck-scvt'tihoiidi. i't .otulc fk-rtk-li
i-n. Itt-in, \an fk- iTumph- rot dril ende van iU-< ^'niele .duy.ni.','"
cn /t'i'f fiuiu, -irffkeiids.1 n:\uv dat Rrnete scoi>' n f t e scaperic,

SuinkiHt vati-Walrhcrcn

die lie^ensDVt-f tlandt van Sflminven Icyl, " Inepêiuk1 a! lauxs den
duyne, ist lanek ^t'.-luinderl roi'n. Iti'tn, vat) hier bevindt dal
Jv ende scae[nM"ii', kiepende,
d lot den
d hoiick.van
hk
Otot» \'rnu\\"r
\'
I1*^«lere"ofte den ü a e e k lam-k(;,"> eenen recltk-u dijck, iatick'st-venlmndcrt
roeden int dal i'cr.^lc lioel van den H a w k " (^35": 138).-De duitK-n
uindifjdi'ii toen 0 5 , ( 6 ) dus un^cveer hij den- I'eekhoekspokkr. Sedert
de middeleeuwen, toen y.\'\ ojihioldcu hij DiiiinlmvcdL1, is er dus reeds
cciiifjt ".nos.lwaai'tsche sproei waar to iiênuïi tilA*>clit'ii~ dufi Duitn c.n
(Jranje/.pti- .--- zk-.fij;..^"V» kaa.Tl 2,\.
. .
In de eerste hetfl der zc\'enliende eeuw word" dit yt'hied in kitnrt
tjrhrju'Jlt door de l a n d m e t e f i F'ieler (-jilli^scn f i d ^ ^ : 5 : .-J8/I8) t n
('linsjnlfcl- lït'niareN ( i ( q i ' | ^ ; j^h- J^tj'j, \'nlj,'ci^ dczo-"ka.irien
liad "y.icll om^lreeks 1(1511 een duittfij nrvorrird (i\ er-hel- ,.t,'i*(iete yomr
nl'if scapei'ie", welke rij eindigde Ier hou^ie \;\n den (W'i>tepnldei.
Door het st'liiiv liep ilo.n een ?\\ innelje ;.de tinorddiik \an den XoncdeniieliwtaiHlpnkk']' wa-;" tffiti'.r :d- t;edee!u-li}k 'ivei ^ln\ 1 11.
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In 168.Ï was een tweede duinrij ontstaan, waardoor de (oude)
Princepolder werd ingesloten ( 5 : 2873/4). Het zwinnetje was naar
het Oosten gedeeltelijk door duinen, naar het Westen door een zanddijkje — waardoor het „vroon 22) van zijn hooghey* den Heere
Prince van Oranje" voor stormvloeden werdibeveiligd — afgesloten.
De duinrij voor het Noordemieuwland had zich iets verbreed.
Met een tusscheuruimte van een eeuw verschijnt dan in I79 2 ( ' e
prachtige kaart van De Keyter, diu in opdracht van het polderbestuur
het geheele duingebiccl in kaart bracht van den Westkappelschen
Zeedijk tot aan Fort den Haak (236: 2521). De duinrij voor den
Gerstepolder is gesloten; er ligt dus reeds een doorloopende reeks tot
Fort den Haak. In het Oosten is een vierde rij bezig zich te vormen
waardoor een groot schor, het zg. Prinecschor, de latere Nieuwe
Princepolder, werd ingesloten. Op de kaart van de Hattinga's (1753)
lag deze nog open voor eb en vloed. Bij de inspectie der zeeweringen
in-1762 (174: 317 f. 62) wordt aangedrongen op het leggen van een
zanddijk tusschen de Xoordduinen en de Zuidduinen. Blijkbaar wordt
hieraan gevolg gegeven, wat volf,'t uit de inspectie van 177a (174:
327 f. 207), toen de toes'.and aanmerkelijk verbeterd werd geacht. Op
de kaart van De Keyter komt deze zanddijk inderdaad voor. Het is
vermoedelijk dit dijkje dat later hekend is geworden als het Monnikendijkje. Hoewel dus uit den naam tot een zeer hoogen ouderdom
bes'oten zou kunnen worden, wijzen de kaarten niettemin uit dat
het niet vóór ±. 1770^11 hebben bestaan.
Ten slotte bevindt zich in hel archief van den Polder Walcheren
nog een kaart van 18M (-.V ): -<MJH), waatop alweer een belangrijke
uitbreiding van het duingebied valt te eonstateeren. De Xoorderduinen
hebben zich nog iefs naar het Oosten uitgebreid. Ken zwinnetje houdt
het zg. „Tweede Kreekegat" open. Meer naar het Oosten heeft zich
een barkhaanvormige duinrij gi'vnnnd, waardoor het „Eerste Kreekegat" is ontstaan. Ken kadastraal geregistreerde bijwerking van de
kaart vermeldt dat dit gat in 1867 door een zanddijkje werd gedicht.
Uit de topografische kaart (opneming 1909/1910) blijkt dat nu ook
het Tweede Kreekegal door een duinrij is gesloten ; de plaats is echter
aan een sterke inboehting nog duidelijk te herkennen, zoo ook de
plaats van het Kerste Kreekegat. De aangroeiing gaat nog steeds
door; thans is een nieuwe duinrij weer bezig zich vóór de oude te
vormen.
De lotgevallen van het oostelijk kustgedeelte. zijn uitvoerig beschreven,
en in kaart gebracht door Walraven en Polderdijk (150/4 en 238/9).
Hier zij slechts opgemerkt dat het geheele gebied zeer jong is, d.w.z.
dat de inpolderingen pas zijn begonnen in de zeventiende eeuw 2 »).
Zoowel in den Oranjepolder als in den Suzannapolder komt volgens
22) l.and dal e \ conSnictn vrii was v;iu (lijk^oiKlerlioud — zie 12: TI 1669
e.v . Thans verst;iat uw. 11 nutter de vrfumcii tic diiinvlaktcti langu den binneni
üct, o,a. vonrknnieiuSc in liet Noorden van Walchercil.
Voar jaartallen van injKildcritig./ic kaart 1 cti de bijlagf.
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lagen nu'i de groiuk-u \;iti lïnrjj i'ii WeMland, aan Hing en Westland

zijn toegevoegd..." {64: i 103/4 ^n .I'.i)- <-H> (1° kaart \an ffaitiugu
wiis de grens eveneens ten Oosten \au den dijk geteekend, hetgeen
dus op een vergissing moet berusten.
Als reden M>OT den aanleg1 van den dijk werd reeds genoemd de
gevaarlijke toestand van Sehouwvn':; zuidkust. Zooals op pag. 6£ werd
opgemerkt, liep de sfroompeiil ian <!t' Oosjeivirlu'lde. vromer ongeveer
ter plaatse van den huldigen Noorddijk van Xoonlheveiand. T)e duinen
van Schouwen kunnen zich toen dets vee! vonkr m;iv hel Zuidoosten
hebbon nilgcstrckt. Dit was o.a. in tle zestiende eeuw nog liet -£eval,
zooals blijkt uit de kaarten van Zeeland door t'lirisfiaen Sgrooten ett
Jacob van Deventer (55: \G en 117). ()[! bijffaand (-chetskaartje - •
fig. 10 — werd de vei-nioe<ie1ijKe oudt' vorm der Zuidduiuen schetna-

t|uin(
tisch voorgesteld. Mei !ii'; oj»diiiiL;eii \ a u d e hoofdgeul d e r O o s t e r schelde n;iar het X o o i d i . n , \v;iaHii} 111 hei intiliien^edcvile v a ü Schouw e n zi«i\eel land vfi'lotvn ^i11 L;. / u i l e n onk d e d u i n e n steeds m e e r
zijn a f g e n o m e n . l>ij een d o o i l n a a ^ / u u t ; d n \ I Seluiuwi-u i ; e \ a a r loopeit
o n d e r w a t e r te gi'iaken. M v n Kan zich d a n ook \ n o r i t e l l e n d a t , toen
de t o e s t a n d critici^ v\ird, men er \<>c is u \ i ij;e^a;ni ecu inlaa^rlijk Ie
leygen d i e ' h e t hodfilcfjinjilcx van de d u i n e n \ ei bond met d e n zuidelijken nitlmipei \ a u d m ,.k'op", i)ir .laii'-tool a a n den <>mriü£[dt]k v a n
ScbüiiH'cu, (>p k a a t t c n \ : m \olt;i*niii_- ei'iiwi'n zien wi\ d e / e n zuidelijken
uitloopiT ^tffds v r r d n a f i i n n e n . O p de kaar! van Ifattin.nn ( c a . 1750)
livïlnul no<,' s l t r h l s een kirin duiniVMJe lnvtiidi 11 iii W e s t e i t s c l u n i w e n schc I n l a a t . <'ok i!it is ihans M-HUW-HL-H. U C zeedijk ^luit n u a a n o p
liet" hciof'denriijfii x d e r ilüijjcu, die h r plaalse d o o r oen ba/altbelünt,'
verstL'i'kt zijn i-u ilnur een aantal -.traudiioniden v o o r v e r d e r e a f n e m i n g
beseht n u d t n o e U n w o r d e n
(j,\.\,-Jh),

.-._ Het land beueMcu den Meeldijk ligt vrijwel overal boven X.A.I'.,
y~A..
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Fig. 3. Boorproficlen 1—lo
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Fig. 4, Boorprofjelch u—20

gevrijwaard. Op de lagere plaatsen, tot waar de seesedimentatie niet
kon komen, kon de veengroei ongestoord voortgaan tot vroeg of laat,
afhankelijk van de dikte der beschermende kust- of dumstroofc, de

Gcteeltesd door A, Schtffot

Fig. i. Rfiythmische doorbraken

zes ook hier doorbrak en een nieuwe ïand-klei delta op het veen
vormde, waardoor tenslotte een toestand zou ontstaan als in fig, 3
schematisch is aangegeven.
In het Noorden van ons land slibden zoo de gronden van de oude

<ïetecken(j door A. Selitfïer

Fig. 2. Schema van den uiteindttykeii toestand

boezems Midddzee, Lauwerszec, I'Wihoezem en Dollard hooger op
dan de er tussclien gete^cn nog_ oudere landen. Het ontstaan en verdwijnen van al deze boezems vond ook weer niet gelijktijdig plaats.
De iMvelbnczem was bijna verdwenen toen de- Dull.ird door de» Kerst-

