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Historisch-morfologisch onderzoek van enige Zeeuwse
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1942.
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5 kaarten. Proetachr11"t E.J .BrUl, Leiden.

Op ongeveer ~ m diepte bavindt zich in hat alluvisle deel vsn ons lsnd
een veenlaag. De daarin geapoelde of reads van ouds aenwezige gaulen werdan
ven nature met zend en klei opgevuld en dit meteriaal klonk in de loop der
eeuwsn minder in dan het vean ernaast. Zodoenda ontstonden "geulruggen" ,
waarop nagenoeg alle dorpen in \alcheren ontstondan, vele wegan werden aangelegd en ook de boerderijen werden gebouwd. L,ij worden plaatselijk de "zandbanen" genoemd en zijn op de topografischa kearten vaak wel herkenbaar als
bouwland. De taAie nstte klei der tussan de geulruggen liBgende kommen is
slechts voor grssland geachikt. In da zandbanen heeft men de zoetwsterputten.
Gevraegd werd de juiste ligging dier oude geulen op te sporen en daaruit conclusies te trekken ten aenzien van de ontwikkeling van onze kuat en de zeagaten daarin.
Da juista vorm en ligging der geulan werden op ,~alcheren, '>chouVien en
Zuid-Bevelsnd met behulp van een zeer groot aantal boringen tot } à 4 m diepte opgeapoord. Het bleek daarbij, dat in tegenstelling met hetgean men vroe• ger aannam, de Dond ven de Westerschelde reeds 1n het veentijdperk: bestaan
moet hebben, omdat de oude geulen op Walcharen en Zuid-Bevaland sen Wijde
mond naar het zuidwesten hebben, echter ook naar het noorden naar de oude
3cheldemond zelf. Hat leren kennen van deza oude geulruggen bleek niet allesn
van belang voor de kennis der vroegere zeBllonden en de kustontw1k:kel1ng, doch
ook voor de landbouw, de streekplan-commissies en de cultuurteohniek:. Daar de
ruggen niet veel met hun hoogste punt beneden a.w. liggen, komt achr. tot de
mening, dst de bodemdalingscoëtticient zeker niet groot is, misschien meximsal 4 à 7 cm per eeuw.
De literatuur (opgave 247 stuks) over de geschiedenis van Zeeland kon
ean da hsnd van da feitelijke gegevens, die thana verzameld werden, worden
becritiseerd. Walcheren is in zijn geheel bedijkt, behalve het Z.O.-deel,
St.Jooslend geheten en het N.W.-deel bij Orenjezon. Dasr de oudste dorpen
reeds op de ruggen liggen, bestonden deze dus reeds + 800 en de geulen zelf
moeten derhelve nog veel ouder zijn.
Op Schouwen zijn de geulruggen smsl en weinig in eantal. Blijkbaar
was dit vroeger een soort wantij-gebied. Er is hier ook slechts weinig
klei op hEIt veen sfgezet. Schouwen lag dus betrekkelijk ver van de vroegere zeemonden at; ~r komen geuluiteinden uit het zuiden. (Scheldel , zowel als uit bet noorden (Hel~nium).
Een studie werd nog gemaekt van de inpolderinga-jaartallen van de
polders op de onderzocbte Zeeu"s~ eUanden•
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