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WOORD VOORAF
In verband met de voorbereiding van de ruilverkaveling in het Land van Heusden en
Altena ontving de Stichting voor Bodemkartering in 1953 van de Cultuurtechnische Dienst
de opdracht tot uitvoering van een bodemkartering in dit gebied. De reeds eerder vervaardigde voorlopige overzichtskaart van het gebied, die feitelijk het karakter van een verkenningskaart droeg en als zodanig een behoorlijk globaal inzicht verschafte in de opbouw van
het gebied, bleek voor het beoogde doel niet voldoende gedetailleerd, zodat een herziening
van de bodemkaart nodig was.Aan schrijver dezes werd de herziening en verdere detaillering
van deze kaart opgedragen. Al spoedig bleek, dat een geheel nieuwe kartering moest worden
uitgevoerd. Deze taak was tweeledig.
In de eerste plaats moest snel een behoorlijke overzichtskaart van het gebied worden
vervaardigd, terwijl daarna een studie moest worden gemaakt van de bodemgesteldheid
voorzover deze samenhangt met landbouwkundige en cultuurtechnische problemen. Met
de uitvoering van het eerste deel van de taak werd een aanvang gemaakt in juni 1953. Het
voor de overzichtskartering benodigde veldwerk, dat nog in hetzelfde jaar gereedkwam,
werd verricht door personeel van de Cultuurtechnische Dienst onder leiding van de Heer
L. JANSEN VERPLANKE en door personeel van de Stichting voor Bodemkartering onder leiding
van de schrijver. Laatstgenoemde droeg daarbij de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de bodemtypenkaart van het gehele gebied en ontving daartoe dus ook van de
Cultuurtechnische Dienst de benodigde gegevens.
Het eerste gedeelte van de taak kon worden afgerond in 1954 door aflevering aan genoemde Dienst van de voorlopige, nog ongecorrigeerde bodemkaart en een interim-rapport,
dat een deel van de verzamelde gegevens bevatte.
De prettige samenwerking met de Heer JANSEN VERPLANKE heeft zeer bijgedragen tot
een snelle voltooiing van het eerste gedeelte van de taak.
In hetzelfde jaar kon een aanvang worden gemaakt met het tweede gedeelte van de taak.
Voor dit doel werd in de omgeving van Genderen een detailkartering uitgevoerd om een
beter inzicht te krijgen in de opbouw van een bodemkundig gecompliceerd deel van het
rivierkleigebied. Hiervan was tijdens de overzichtskartering aanvankelijk een enigszins
rommelig en verward beeld verkregen. Deze kartering werd grotendeels uitgevoerd door de
karteerder W. H. HENDRIKS. Dr. J. H. VAN VOORTHTJYSEN van de Geologische Stichting verrichtte het onderzoek naar de milieuomstandigheden tijdens de afzetting van de estuariumgronden.
In het westelijk gedeelte van het gebied werd een onderzoek ingesteld om de waarde en
de betekenis van de vastgestelde bodemkundige onderscheidingen in het hier aanwezige
estuariumlandschap te kunnen toetsen. De voor dit doel benodigde onderzoekingen werden
voor een belangrijk deel uitgevoerd door de karteerder M. A. BAZEN.
Bij de opzet, de uitvoering en de verwerking van een proefplekkenonderzoek werd veel
steun ondervonden van de aanwijzingen en raadgevingen van ir. W. C. VISSER, destijds
Hoofd van de Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst. Door medewerkers
van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, van het toenmalige Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en van de Cultuurtechnische Dienst werd hulp verleend bij de
taxaties, die voor het proefplekkenonderzoek nodig waren.
Het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom verleende medewerking
bij het suikerbietenproefplekkenonderzoek. Een in de jaren 1953 en 1954 uitgevoerd bewortelingsonderzoek werd verricht in samenwerking met dr. M. A. J. GOEDEWAAGEN en
dr. J. J. SCHUURMAN van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. Bij de uitvoering van

XVI
een classificatie van de geschiktheid van de onderscheiden bodemtypen voor de akkerbouw
werd nauw contact onderhouden met dr. A. P. A. VINK, Hoofd van de Afdeling Landclassificatie van de Stichting voor Bodemkartering.
Een zeer nauwe samenwerking werd onderhouden met ir. F. ZOMER van de Christelijke
Landbouwwinterschool te Gorinchem. Hij stelde de uitvoerige gegevens van het onder zijn
leiding verrichte graslandvegetatieonderzoek ter beschikking, zodat het verband tussen de
eigenschappen van het bodemprofiel en de graslandvegetatie kon worden nagegaan. Bijeen
meer gedetailleerd onderzoek, waarbij voor komgrond- en estuarium-graslanden naar hetzelfde verband werd gezocht, stelde ir. TH. A. DE BOER van het Proefstation voor Akker- en
Weidebouw enkele dagen twee ervaren krachten ter beschikking voor het verrichten van
nauwkeurige vegetatieopnamen.
Prof. dr. F. FLORSCHÜTZ verzorgde het paleobotanisch onderzoek van veen- en kleiformaties op verschillende plaatsen in het Land van Heusden en Altena. Deassistenten van
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in het karteringsgebied stelden, voor het onderzoek
naar de correlatie tussen verschillende bodemfactoren, de gegevens van een groot aantal
bouwvooranalyses ter beschikking. Het scherpe inzicht in deproblemen en de raadgevingen
van prof. dr.C. H. EDELMAN envandr.J. BENNEMA tijdens hun bezoeken aanhet karteringsgebied en de daarna gevolgde besprekingen vormden voor mij een sterke stimulans bij de
karterings- en or.derzoekingswerkzaamheden. Ook de critiek en de raadgevingen van vele
andere medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering heeft in sterke mate bijgedragen
tot de totstandkoming van deze publikatie.
Dr. W.N. MUERS ben ik dank verschuldigd voor het vele werk dat hij heeft verricht als
Redactie-secretaris van de Stichting voor Bodemkartering bij het persklaar maken van deze
verhandeling. Aanallen dievoorts hun medewerking hebben verleend bijde totstandkoming
van dit onderzoek, zegik hiervoor dank.

INLEIDING
1. ALGEMEEN
Het Land van Heusden en Altena omvatte vóór detotstandkoming van deBergsche Maas
het gebied dat in het noorden begrensd werd door de Merwede, in het oosten door de
Heusdense Maas en in het zuiden door het Oude Maasje. De westgrens werd gevormd door
de Dussense buitenkade, die de afgrenzing vormt met de Biesbosch.
Na detotstandkoming van deBergsche Maas kwam daaringeenverandering, zodat enkele
gedeelten van het gebied ten zuiden van deze nieuwe rivier kwamen te liggen, terwijl enkele
ten noorden van dit water liggende gebieden, die oorspronkelijk niet tot het Land van
Heusden en Altena behoorden, daar ook niet bijgetrokken werden. In landbouwkundig
opzicht was hierdoor een ongewenste toestand ontstaan. Bij de ruilverkaveling kan worden
getracht in deze toestand, waarbij bedrijven van een deel van de bijbehorende percelen door
een breed water gescheiden zijn, verbetering te brengen. Daar echter het gedeelte van het
oorspronkelijke Land van Heusden en Altena, dat ten zuiden van deBergsche Maas is komen
te liggen, buiten de verkaveling zal worden gelaten, zal het wel niet mogelijk zijn dit euvel
geheel op te heffen.
Het ware gewenst, tegelijk met de ruilverkaveling een nieuwe gemeentelijke indeling,
aangepast aan de nieuwe geografische toestand, tot stand te brengen.
2. DOEL VAN EN WERKWIJZE BIJ HET ONDERZOEK
2.1. De aanleiding tot het onderzoek
De directe aanleiding tot het onderzoek was de behoefte aan bodemkundige gegevens ter
voorbereiding van de ruilverkaveling. Zoals uit deze verhandeling zal blijken, behoort het
Land van Heusden en Altena tot het overgangsgebied van de rivierklei- naar de estuariumkleigronden. Men zal daardoor geneigd zijn het gebied als geheel enerzijds te vergelijken
met de zeekleigronden van westelijk Noord-Brabant en anderzijds met het rivierkleigebied.
Bij de eerste vergelijking zal men tot de conclusie komen, dat de situatie in het Land van
Heusden en Altena niet al te rooskleurig is. Vergelijking met het nabij gelegen rivierkleigebied, vooral met de Tielerwaard en de Bommelerwaard, doet de balans ten gunste van
Heusden en Altena doorslaan. Het gebied neemt dus een tussenpositie in. Landbouwkundig
is de toestand daarbij stellig niet ideaal te noemen. Zowel de interne als de externe verkavelingstoestand laat te wensen over, waarbij vooral de sterke versnippering van het bodemgebruik de aandacht trekt. Dit laatste komt duidelijk tot uiting op de eigenaren- en gebruikerskaarten, zoals deze door de Heer L. JANSEN VERPLANKE werden samengesteld. Ook de
ontwateringstoestand en de mogelijkheden tot waterbeheersing laten te wensen over, ofschoon daar gedurende delaatstehalve eeuwtalloze lokale verbeteringen in aangebracht zijn.
Deze incidenteel-lokale verbeteringen tezamen hebben echter tot een zeer ingewikkeld
systeem van waterlopen geleid. Een sterke versnippering van het waterstaatkundig beheer
over een groot aantal waterschappen maakt een doelmatig beheer uiterst moeilijk.
De interne ontsluiting van het gebied is, wat het aantal wegen betreft, vrij redelijk. Aan
de verharding, indien aanwezig, ontbreekt echter in vele gevallen nog veel. De afwezigheid
van een goede oeververbinding naar het noorden werkt voorts belemmerend op de sociaaleconomische ontwikkeling. In de nabije toekomst zal een brug over de Merwede nabij
Gorinchem hierin belangrijke verbetering brengen. De bouw van deze brug met de aanleg

van een aantal rijks- en provinciale toevoerwegen dwars door het gebied, is de directe aaneiding tot de voorbereiding van de ruilverkaveling geworden.
2.2. De kartering
De behoefte aan bodemkundige gegevens ten behoeve van de ruilverkaveling kon niet
worden gedekt door de gegevens in 1946 en 1947, bijeengebracht door ir. J. M. SCHIJEN
tijdens een bodemkundige verkenningskartering van het gebied (SCHOEN, 1948, 1949).
Derhalve moest een geheel nieuwe kartering worden opgezet. Daarbij kon bij de aanvankelijke opzet en indeling van de legenda gebruik worden gemaakt van de door ir. SCHIJEN
opgedane ervaringen.
In verband met de grote spoed, vereist bij het tot stand komen van de overzichtskaart,
werd een voor de Stichting voor Bodemkartering enigszins afwijkende werkmethode gevolgd.
Zo werden boringen verricht op tevoren vastgestelde plaatsen in een aan de topografie aangepast vierkantsverband van 100x 100 m. De boringen werden verricht door tijdelijke
arbeidskrachten onder voortdurende controle van ervaren karteerders. Alle boringen werden
geregistreerd op boorstaatjes, waarop achtereenvolgens het percentage afslibbaar, de grofheid van de zandfractie, de kleur van de grond, de kalktoestand, het voorkomen van ijzeroxyden, het humusgehalte, de reductiediepte en eventuele opmerkingen werden aangegeven.
Met behulp van deze gegevens werden de boringen ingedeeld naar de ontworpen legenda,
waarna de symbolen op een puntenkaart werden overgebracht. Aan de hand van deze
symbolen-puntenkaarten kon een voorlopig kaartbeeld worden geconstrueerd. Waar op
deze wijze geen duidelijk beeld kon worden verkregen, moest een veldcontrole door de
ervaren karteerders, eventueel met behulp van een aantal tussenboringen, de oplossing
brengen. Ofschoon deze werkwijze op zichzelf niet ideaal kan worden genoemd, heeft zij,
de omstandigheden in aanmerking genomen, goed voldaan.
Het verrichten van de raaiboringen verliep snel, de controle en correctie vergde evenwel
veel tijd. Een belangrijk voordeel van het registreren van elke boring op een afzonderlijk
boorstaatje was de mogelijkheid om bepaalde facetten, waaraan bij de indeling van de
gronden in bodemreeksen en -typen geen of slechts weinig aandacht was geschonken,
achteraf te reconstrueren en afzonderlijk in kaart te brengen. Het starre systeem van de
raaiboringen, dat bij deze kartering onvermijdelijk was, moet echter als ongewenst worden
beschouwd. De registratie van de gegevens van de boringen is daarentegen een belangrijk
voordeel. Dejuiste combinatie zou dus zijn een kartering met vrije keuze van de boorpunten,
maar met registratie van de boorgegevens.
2.3. Het onderzoek
2.3.1. B o d e m k u n d i g . Na het gereedkomen van de voorlopige overzichtskaart werd het
accent van het onderzoek verlegd van de opname van de bodemgesteldheid naar de bestudering van de bodemkundige, landbouwkundige en cultuurtechnische problemen.
Allereerst werd hierbij getracht een duidelijk beeld te verkrijgen van de bodemkundige
opbouw en de ontstaanswijze van het gebied. Daartoe moesten die gedeelten van de voorlopige overzichtskaart, die in dit opzicht onvoldoende inzicht verschaften, nog eens nader
onder de loep worden genomen. Dit bleek vooral noodzakelijk voor een deel van het rivierkleigebied in deomgeving van Genderen, inhet zuidoostelijk deelvan het gebied.Dit gedeelte
werd in detail opnieuw gekarteerd, hetgeen geschiedde in een vrije kartering. Door deze
kartering werden de inzichten in de ontwikkeling van de laatste fase van het rivierkleilandschap aanmerkelijk verdiept.

Om na te gaan onder welke omstandigheden de estuariumafzettingen tot stand zijn
gekomen, zijn naar dit milieu onderzoekingen verricht aan een aantal profielen.
Door het verrichten van diepboringen in 18 n o o r d - z u i d verlopende raaien zijn de
inzichten in de oudere fasen van de rivierkleiafzettingen verduidelijkt. Het paleobotanisch
onderzoek van de veen- en kleilagen vormde daarbij een belangrijke steun.
Een aantal zeer diepe boringen met summiere profielbeschrijvingen, alsmede een groot
aantal sonderingen ten behoeve van de aan te leggen rijksweg tussen Nieuwendijk en de
nieuwe Merwedebrug bij Gorinchem, vergrootte dekennis vanhet verloop van de pleistocene
ondergrond en de opbouw van de holocene afzettingen in deze streek. Door het verzamelen
van een groot aantal analysegegevens van bouwvoormonsters werd het mogelijk, zowel voor
de estuariumgronden als voor de rivierkleigronden, voor grasland en voor bouwland, het
verband na te gaan tussen een aantal factoren van de grond. Het slibgehalte, het humusgehalte,het K-gehalte, het P-citroenzuurcijfer, deafstand tot deboerderij en de bekwaamheid
van de boer zijn in deze correlatiebeschouwingen betrokken. Bij de estuariumgronden
konden bovendien nog meer factoren in de beschouwing worden betrokken.
2.3.2. L a n d b o u w k u n d i g . Na het gereedkomen van de overzichtskaart werd getracht
een zo diepgaand mogelijk inzicht te verkrijgen in de landbouwkundige betekenis van de
geconstateerde en in kaart gebrachte bodemkundige verschillen, om op deze wijze te komen
tot een classificatie van de geschiktheid van de bodem voor de landbouw. Door het houden
van praatavonden met boeren werd een inzicht verkregen in de beoordeling van de uiteenlopende bodemreeksen door degebruikers (zieook hst.VI).Bijhet eigen onderzoek werd het
accent vooral gelegd op de estuariumgronden in het westelijk deel.
In het rivierkleilandschap komen zo op het oog reeds zeer opvallende verschillen in
bodemgesteldheid voor, waaraan in de laatste jaren door verschillende onderzoekers reeds
aandacht werd besteed (FERRARI, 1952).
Het zuidwestelijke estuariumgebied toont daarbij vergeleken een grote uniformiteit. Toch
zijn in dit gebied tijdens de kartering verschillen in de ondergrond geconstateerd en in kaart
gebracht. Onderzoek moest uitmaken of de aangebrachte onderscheidingen landbouwkundige betekenis zouden hebben. De volgende onderzoekingen werden daartoe opgezet:
1. Een proefplekkenonderzoek met suikerbieten gedurende 1 jaar.
2. Een proefplekkenonderzoek met tarwe gedurende 2 jaren.
3. Een bewortelingsonderzoek bij een aantal van de tarweproefplekken.
4. Een gedetailleerd onderzoek naar het verband tussen de graslandvegetatie en de ontwateringsdiepte.
5. Een empirisch onderzoek naar hetzelfde verband aan de hand van de gegevens van het
vegetatieonderzoek van ir. ZOMER en van de bodemkartering.
De laatstgenoemde twee onderzoekingen zijn ook verricht in het rivierkleigedeelte. Het
gedetailleerde onderzoek, genoemd onder punt 4, werd beperkt tot de komgronden en de
komgronden op veen, terwijl het empirische onderzoek alle in dit gebied voorkomende
bodemtypen betrof.
In verband met de cultuurtechnische problemen van de diverse bodemtypen werden
enkele fysische eigenschappen ervan bestudeerd. Op de komgrondproefplekken, waar ook
het gedetailleerde vegetatieonderzoek plaatsvond, werd gedurende een periode van ruim
anderhalf jaar het verband nagegaan tussen de slootwaterstand en de grondwaterstand.
Tevens werden daarbij doorlatendheidsmetingen verricht, waardoor een inzicht werd ver-

kregen zowel in de doorlatendheid van de ondergrond als in die van de bovengrond. Ook
in het estuariumgebied werden deze metingen verricht. Bij een groot aantal profielen, verspreid over uiteenlopende bodemreeksen, werd voorts het poriënvolume en de vochthoudendheid vastgesteld. In een aantal gevallen gebeurde dit in droge, elders in vochtige perioden.
Gedeeltelijk was dit onderzoek gekoppeld aan het tarweproefplekkenonderzoek. Bij een
aantal monsters van estuariumgronden werd een pF-onderzoek ingesteld om de invloed van
de fijnzandigheid op het vochtbindend vermogen te kunnen bepalen.
Ten slotte werd, door het bepalen van dehoogteligging van debovenkant van de bovenste
veenlaag ten opzichte van N.A.P. en door het vaststellen van de vochthoudendheid van de
verschillende veenlagen, een indruk verkregen van de invloed die de afzetting van dikke
veenpakketten heeft gehad op de samendrukking ervan.
3. OVERZICHT VAN DE BODEMGESTELDHEID
Zoals reeds is vermeld, vormt het Land van Heusden en Altena een overgangsgebied
tussen het estuarium- en het rivierkleilandschap. Fig. 1 geeft een zeer globaal overzicht van
de bodemgesteldheid.
FIG. 1. Schematisch overzicht van de bodemgesteldheid in het Land van Heusden en Altena.
1. Dussense s t r o o m r u g / Dussen river
ridge.
2. Biesheuvelse s t r o o m r u g / Biesheuvel
river ridge.
3. A l m s t r o o m r u g / Alm river ridge.
4. Z . W . A l m s t r o o m r u g / S . UK. >l?m river
ridge.
5. N . W . A l m s t r o o m r u g / N.W. A l m
river ridge.
6. Rijswijkse s t r o o m r u g / Rijswijk river
ridge.
7. Bijtelskil / Bijtelskil.
8. K r e e k / Creek.
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S t r o o m r u g g r o n d / Levee soil.
Overwegend k o m k l e i g r o n d / Mainly basin clay soil.
Dijkbreukoverslaggrond / Dikebreak spill soil.
Natuurlijke overslaggrond / Natural spill soil.
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D u n n e estuariumafzetting op s t r o o m r u g o n d e r g r o n d / Thin estuarine deposit overlying levee subsoil.

I/Oi^l

D u n n e estuariumafzetting op komkleiondergrond / Thin estuarine deposit overlying basin clay subsoil.
D i k k e estuariumafzetting o p s t r o o m r u g o n d e r g r o n d (plaatselijk gedeeltelijk weggeslagen) / Thick estuarine
posit overlying levee subsoil (locally partly eroded).
D i k k e estuariumafzetting o p k o m k l e i o n d e r g r o n d ƒThick estuarine deposit overlying basin clay subsoil.

FIG. 1. Sketch of thesoilconditions in theLand vanHeusdenen Altena.
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Het oostelijk gedeelte wordt ingenomen door rivierkleiafzettingen, gedeeltelijk overdekt
met overslaggronden. In het middengedeelte liggen de rivierkleigronden voor een deel onder
dunne pakketten estuariumafzetting. Uiterlijk draagt dit deel nog alle kenmerken van een
rivierkleilandschap. Dit landschap in zijn geheel wordt gekenmerkt door een aantal oost west lopende stroomruggen. De Almrug is daarvan de belangrijkste. Daarop volgen de
stroomrug van het Oude Maasje, de Dussense en de Rijswijkse stroomrug, terwijl de Biesheuvelse stroomrug een minder opvallende plaats inneemt. Tussen de hier genoemde ruggen
en dwars door de ingesloten kommen komen nog enkele kleinere stroomrugjes voor, hetzij
aan de oppervlakte, hetzij in de ondiepe ondergrond.
Vóór de St.-Elizabethsvloed van 18 november 1421 breidde het rivierkleilandschap zich
verder in westelijke richting uit om, evenals dit thans nog het geval is, bij de overgang van
de Vijfheerenlanden naar de Alblasserwaard, geleidelijk over te gaan in het rivierklei-veenlandschap, waarbij dekommen tussen de stroomruggen werden gevormd door veenpakketten
overdekt met een dunne laag klei. In het westelijk deel van het Land van Heusden en Altena
is dit oude rivierkleilandschap vrijwel overal in de ondergrond terug te vinden. Ook hier
bestaan de kommen van dit oude land uit een dun kleidek op veen.
Nà de St.-Elizabethsvloed werden grote hoeveelheden materiaal over het oude rivierkleilandschap afgezet. Voor een belangrijk deel werd dit materiaal aangevoerd door de Merwede.
In het middengedeelte, ten oosten van de in 1461 aangelegde Kornse dijk, zijn slechts
dunne lagen estuariumklei afgezet, zodat hier de invloed van het oude rivierkleilandschap
nog overheerst. Ten westen van genoemde dijk en ten noorden van de Rijswijkse stroomrug zijn de pakketten echter zeer dik, zodat hier het landschap een geheel ander karakter
heeft gekregen, ofschoon plaatselijk de invloed van het oude land in de ondergrond nog kan
worden herkend. Verder naar het westen, in de Biesbosch, is dit nergens meer het geval.
In een vroegere publikatie werd reeds een uiteenzetting gegeven over de opeenvolgende
fasen van de herovering van het verloren gegane gebied op het water (SONNEVELD, 1954).
Bij de verdere behandeling zal gedeeltelijk worden verwezen naar het daarin vermelde.
Anderzijds zullen enkele toen niet belichte punten worden beschouwd.
4. SAMENVATTING
Een uiteenzetting wordt gegeven inzake de aanleiding tot, het doel van en de werkwijze
bij het onderzoek. De directe aanleiding was de behoefte aan bodemkundige gegevens ten
behoeve van de ruilverkaveling waartoe de in 1946/'47 verzamelde gegevens ontoereikend
waren. Een korte toelichting werd gegeven op de voor de Stichting voor Bodemkartering
afwijkende wijze van karteren, toegepast wegens de vereiste grote spoed. Het onderzoek
kan verdeeld worden in een bodemkundig en een landbouwkundig deel. Het bodemkundig
onderzoek betrof de bodemkundige opbouw en de genese van het gebied waartoe, behalve
een overzichtskartering, een detailkartering (Genderen) nodig was. Naast het nodige profielonderzoek werden reeksen diepboringen verricht, zomede analysegegevens van bouwvoormonsters en paleobotanische gegevens van veen- en kleilagen verzameld.
Het landbouwkundig onderzoek, dat gericht was op de samenstelling van een bodemgeschiktheidsclassificatie, omvatte o.a.: een suikerbietenproefplekkenonderzoek gedurende
1jaar, een tarweproefplekkenonderzoek gedurende 2jaar, eenbewortelingsonderzoek aaneen
aantal tarweproefplekken, een gedetailleerd onderzoek naar het verband tussen de graslandvegetatie en de ontwateringsdiepte en een empirisch onderzoek naar hetzelfde verband aan
dehand van gegevens van een vegetatie-onderzoek van ir. ZOMER en van de bodemkartering.
Tot slot wordt een zeer kort overzicht van de bodemgesteldheid gegeven.

SUMMARY
An exposition is given of the reason, the purpose and the method of the research. The immediatereason wastheavailability ofdata on the soilsin behalf of re-allotments for which purpose
the data obtained in 1946/'47 were insufficient. A short explanation is given on the method of
mapping applied, differing from that used by the Soil Survey Institute which difference was a
consequence of the urgent demand. The research can be divided into a pedological and an agricultural section. The pedological research was related to the soil condition and the genesis of the
area concerned for which, in addition to a general survey, detail-mapping (Genderen) was necessary. Besidessoil profile research, series of deep borings werecarried out, analytical data of topsoil
samples and paleobotanical data on peat- and clay layers collected.
The agricultural research directed to the preparing of a soil use capability classification
covered: a research of sugarbeet sample plots during 1year, of wheat sample plots during 2years
and of rooting system in wheat sample plots; a research in detail into the relation between grassland vegetation and depth of drainage and research on an empirical base into the same relation
by means of the data of the vegetation research by ir. ZOMER and data on soils obtained by the
Soil Survey Institute.
At the end an outline is given of the soil conditions in the area concerned.

I. BODEMKUNDIGE EN WATERSTAATKUNDIGE
ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
1. DE SITUATIE IN DE ROMEINSE TIJD
Ofschoon tijdens de kartering geen bijzondere aandacht werd geschonken aan de bewoningsgeschiedenis van het Land van Heusden en Altena - slechts werden de gronden met
sporen van oude bewoning op de kaart aangeduid, maar door ons niet nader onderzocht
naar vroegere bewoning - is het aan de hand van de tijdens de eerder uitgevoerde kartering
verzamelde oudheidkundige gegevens (MODDERMAN, 1953) en van de door HARDENBERG
geciteerde gegevens uit de Romeinse literatuur mogelijk, incombinatie met de bodemkundige
situatie, zich een beeld te vormen van de toestand in de Romeinse tijd.
De recente ontdekking van een groot aantal, bij het onderzoek van MODDERMAN verborgen gebleven, Romeinse vindplaatsen door VOOGD (1953, 1955) heeft ertoe bijgedragen
het beeld te verduidelijken. Bij beschouwingen over de situatie in de Romeinse tijd dringen
zich direct twee vragen op, nl.:
a. hoe was het verloop van de rivieren en bestond er een rivierverbinding ter plaatse van
de huidige Heusdense Maas;
b. hoe was het verloop van de zuidelijke Romeinse route door het Nederlandse rivierkleigebied zoals aangegeven op de Tabula Peutingeriana.
1.1. Het verloop vande rivieren
Fig. 2 geeft een geschematiseerd overzicht van het verloop van de belangrijkste stroomruggen in de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. In de gedeelten waar
Fio. 2. Reconstructie van de vermoedelijke samenhang tussen de stroomruggen van de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena omstreeks de Romeinse tijd.

Rijswijkse stroomrug / Rijswijkleveeridge.
——— Almstroomrug / Alm levee ridge.
.— Dussense stroomrug / Dussen levee ridge.
Stroomruggen van het Oude Maasje /Levee ridgesof the river Oude Maasje.

FIG. 2. Reconstruction of the presumptive connectionbetween the levee ridges of the BommelerwaardandtheLand van Heusdenen Altena in the Romanera.

reconstructie niet meer mogelijk was, werd met stippellijnen aangegeven hoe wij ons het
vroegere verloop voorstellen. De grote breedte van de huidige Heusdense Maas maakt het
moeilijk zich een volkomen duidelijk beeld te vormen van de verschillende rivierlopen tussen
deBommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. Het isechter zonder meer duidelijk,
dat aanvankelijk een aantal oost - west verlopende stroomruggen aanwezig was en dat dit
later isdoorbroken door een riviertak van Heusden naar Woudrichem, dehuidige Heusdense
Maas. De vraag is echter wanneer deze waterloop is ontstaan.
Drie Romeinse schrijvers hebben aan de loop van de Rijn en de Maas aandacht besteed.
In CAESAR'S gedenkschriften van de Gallische oorlog (Commentarii de bello Gallico, ed
Nipperdey, lib IV, cap X) wordt over de Maas het volgende vermeld: „Mosa profluit ex
monte Vosego, qui est infinibus Lingonum, etparte quadam ex Rhena recepta, quae appellatur
Vacalus insulamque efficit Batavorum, in Oceanum influit neque longius ab Oceano millibus
passuum LXXX in Rhenum influit". D.w.z. de Maas ontspringt op het gebergte Vosegus in
het gebied van Lingonen (plateau van Langres) en stroomt, na een zeker deel van de Rijn
ontvangen te hebben - genoemd de Waal, die het eiland van de Batavieren vormt - in zee
uit envloeit nietverderdan 80000passuum van de zee in de Rijn. In deze zin komt een merkwaardige tegenstrijdigheid voor, daar de Maas immers moeilijk tegelijkertijd in de zee en
in de Rijn kan uitmonden. NIPPERDEY, die in zijn „Quaestiones Caesarianae" reeds op deze
tegenstrijdigheid heeft gewezen, meent dat de zinsnede zo gelezen dient te worden, dat de
Maas niet verder dan 80000passuum vanaf de monding van de Rijn in zee vloeit.
TACITUS beschrijft een Rijnarm, genoemd de Waal, die zich in de Maas stort en via een
onmetelijke monding in zee stroomt. PLINIUS ten slotte zegt, dat de Rijn in het westen door
de Maas in de monding Helinium uitstroomt. Alle drie schrijvers vermelden dus dat de
Rijn of de Waal als deel van de Rijn, via de Maas, in zee stroomt.
Meet men de door CAESAR opgegeven afstand van 118km uit vanaf de toenmalige Maasmond, dan komt men uit tussen Rossum en Heerewaarden bij het fort St. Andries. Ook thans
komen beide rivieren hier nog het dichtste bij elkaar. De mogelijkheid van een tweede verenigingspunt tussen de Maas en de Waal wordt door geen van de vermelde schrijvers genoemd. Ofschoon deze beschrijvingen het erg onwaarschijnlijk maken, dat in de Romeinse
tijd een belangrijke verbinding tussen de Maas en de Waal of de Linge van Heusden naar
Woudrichem heeft bestaan, zijn latere geschiedschrijvers het over deze vraag niet eens
kunnen worden. RAMAER (1899) heeft de veronderstelling, dat de tak van de Maas van
Heusden naar Woudrichem vanouds zou hebben bestaan, weer naar voren gebracht. HARDENBERG (1934) wijst echter op het gebrek aan overtuigingskracht van de door RAMAER
geopperde argumenten om deze veronderstelling te staven.
Bezien we de bodemgesteldheid in de zone tussen Rijswijk en Woudrichem, dan blijkt,
dat zowel aan de zijde van het Land van Heusden en Altena als in het Munnikenland geen
spoor is te ontdekken van een in deze richting verlopende stroomrug. Daarmede kan wel
als vaststaand worden aangenomen, dat over dit traject in de Romeinse tijd stellig geen verbinding tussen de Maas en de Waal of de Linge heeft bestaan. Zoals nog zal blijken ontstond
deze tak waarschijnlijk omstreeks de 13e eeuw.
Onopgelost is echter nog de vraag of tussen Giessen en Heusden een rivierverbinding
aanwezig was.Alvorens op deze vraag een antwoord te kunnen geven, is het noodzakelijk
eerst te trachten het verband tussen de stroomruggen in de Bommelerwaard en het Land
van Heusden en Altena te reconstrueren (fig. 2). Bezien we in beide gebieden, gaande van
noord naar zuid, achtereenvolgens de oost - west lopende stroomruggen, dan blijkt er een
duidelijke overeenstemming te bestaan. In beide gebieden zijn vier belangrijke stroomruggen te onderscheiden. In het Land van Heusden en Altena zijn het achtereenvolgens:

de Rijswijkse stroomrug, de Almstroomrug, de Dussense stroomrug en de stroomrug van
het Oude Maasje.
In de Bommelerwaard (EDELMAN es., 1950) zijn het: de stroomrug van Zaltbommel
over Gameren naar Zuilichem, de rug van Bruchem over Kerkwijk en Delwijnen naar Aalst,
de rug van Velddriel naar Ammersooien en de stroomrug van de vroegere Maas. De laatste
is thans grotendeels overdekt door jongere afzettingen van deze rivier uit de periode na haar
uitbreiding omstreeks de 13e eeuw. Ook de opbouw van de ruggen in de beide gebieden
vertoont overeenstemming in de genoemde volgorde. De beide noordelijke ruggen zijn
regelmatig opgebouwd en hebben, met uitzondering van de Rijswijkse rug, nog duidelijk
zichtbare stroombeddingen. De Dussense rug zowel als de rug van Velddriel - Ammersooien
is daarentegen onregelmatig zonder duidelijk waarneembare stroombeddingen meer. Vermoedelijk was hier in de Romeinse tijd dan ook geen actieve rivier meer aanwezig. Deze
ruggen zijn opgebouwd uit een ingewikkeld systeem van veelal kleine, sterk kronkelende
stroomrugjes met tussengelegen komkleigronden of stroomruggronden op komklei.
Het Oude Maasje heeft in het Land van Heusden en Altena regelmatige, betrekkelijk
kleine oeverwallen opgebouwd. In de Bommelerwaard zijn de oude oeverwallen moeilijk
meer te reconstrueren. Bij Hoenzadriel zou men, aan de hand van de bodemkaart, de indruk
kunnen krijgen, dat ook hier de oorspronkelijke oeverwallen niet zeer groot zijn geweest.
Uit het voorgaande zou men mogen concluderen, dat de vier stroomruggen in beide
gebieden, in de genoemde volgorde, bij elkaar behoren.
In grote trekken hebben wij deze veronderstelling dan ook als de juiste aangenomen,
ofschoon er nog wel enkele problemen overblijven. Zo zijn op de rug van Zaltbommel naar
Zuilichem in de Bommelerwaard talrijke Romeinse vindplaatsen aangetroffen, terwijl bovendien een duidelijke stroombedding aanwezig is.Waarschijnlijk stroomde hier in de Romeinse
tijd nog een rivier van flinke omvang. Op de Rijswijkse stroomrug daarentegen werden
geen bewoningssporen aangetroffen, terwijl ook de stroombedding ontbreekt. Dit zou dus
in strijd zijn met de bovengenoemde veronderstelling. Echter deelt deze stroomrug zich in de
Bommelerwaard even ten oosten van Zuilichem in tweeën. De noordelijke tak buigt zich om
in noordwestelijke richting, loopt langs de Waal en buigt ten westen van Zuilichem weer
naar het zuidwesten (fig. 2). Deze tak zou zeer goed kunnen aansluiten op de Rijswijkse
stroomrug. De zuidelijke aftakking zou dan, na ombuiging in zuidwestelijke richting, ten
zuiden van Zuilichem in de omgeving van Andel hebben kunnen uitmonden in de Alm.
Een ander probleem is de meander van een oude rivierloop in het oostelijk deel van het
Land van Heusden en Altena ten zuiden van Veen. Men mag als vaststaand aannemen, dat
deze meander behoort bij de stroomrug van Delwijnen naar Aalst. De vraag is echter of
de stroomrichting van deze rivier van noord naar zuid of omgekeerd was. Wij menen dat
het laatste juist is op grond van de volgende overwegingen:
In de eerste plaats wijzen wij nogmaals op de reeds genoemde overeenstemming in regelmatigheid van de opbouw van de stroomrug van Delwijnen naar Aalst in de Bommelerwaard
en de Almstroomrug. Zou de stroom in de betreffende meander zuid - noord gericht zijn
geweest, dan moet tussen deze beide ruggen een verbinding hebben bestaan, hetgeen in
overeenstemming zou zijn met de regelmatigheid in de opbouw van beide ruggen. Zou de
stroom echter omgekeerd hebben gelopen, dan zou de rug van Delwijnen naar Aalst in zijn
verder verloop moeten aansluiten op de zeer onregelmatige en heterogene Dussense stroomrug. Een dergelijke plotselinge verandering in opbouw van de stroomrug lijkt onwaarschijnlijk.
De tweede overweging is, dat wegens de bodemgesteldheid de loop van de Alm stroomopwaarts, van Giessen af tot aan minstens de lijn Op-Andel - Poederoijen, slechts in zuid-
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oostelijke richting kan worden gezocht. Immers ontbreekt in de Bommelerwaard beneden
de Meidijk, in het verlengde van de lijn Almkerk - Giessen over de Almstroomrug, elk
spoor dat in deze richting op een voortzetting van de rug kan wijzen. De totale breedte van
de Heusdense Maas is in dit gebied vrij gering, zodat in dit opzicht het beeld niet vertroebeld
kan zijn door deze rivier. Wel komt in het Land van Heusden en Altena in zuidoostelijke
richting langs de dijken van de Heusdense Maas tussen Giessen en Veen vrijwel overal een
strook van stroomruggronden voor. Deze stroomruggronden, aan de oppervlakte liggende
of bedolven onder overslaggronden van de Heusdense Maas, kunnen slechts van de Alm
afkomstig zijn. Alleen vanaf Op-Andel tot een km westelijk van Veen ontbreekt deze strook
van stroomruggronden over een afstand van ongeveer 1 km. Met uitzondering van een
traject van ca. 1km is dus het tot elkaar komen van de beide ruggen met zekerheid vast te
stellen. Dat in deze ontbrekende km de aanwezigheid van de stroomrug niet kan worden
vastgesteld betekent niet, dat hij daar niet heeft gelegen.Waarschijnlijk is de stroomruggrond
hier door de Heusdense Maas weggeslagen.
Op grond van beide overwegingen menen wij te mogen concluderen, dat de stroomrug
van Delwijnen naar Aalst en de Almstroomrug tot dezelfde, in de Romeinse tijd nog actieve,
rivier hebben behoord. Vermoedelijk was de rivier van secundair belang en mogelijk reeds
over het hoogtepunt van haar activiteit heen, maar waren de brede oeverwallen uitstekend
geschikt voor bewoning, getuige de talrijke vondsten uit deze tijd. Na het voorgaande rest
nog de vraag of er in de Romeinse tijd reeds een waterverbinding langs Aalburg en Wijk
bestond tussen de „Alm" (waaronder dan te verstaan de rivier die langs Bruchem, Kerkwijk,
Delwijnen, Aalst, Veen, Andel, Giessen en Almkerk en vervolgens verder naar het noordwesten in de richting van Werkendam heeft gelopen) en de Maas. Deze vraag willen wij
onder ogen zien bij de bespreking van het tweede probleem, nl. het verloop van de zuidelijke
Romeinse route zoals aangegeven op de Peutinger kaart.
1.2. Het verloop vande zuidelijke Romeinse route op de Peutinger kaart
VOOGD (1955)isvan mening, dat dezeroute heeft gelopenmidden door deBommelerwaard
tot aan Beneden-Delwijnen, vandaar via Bern en Nederhemert-Zuid naar Aalburg en verder
door het zuidelijk gedeelte van het Land van Heusden en Altena over Eethen, Meeuwen en
Dussen naar het westen. Deze veronderstelling moet echter zeer onwaarschijnlijk worden
geacht, daar de weg dan, ten zuiden van Delwijnen, een komgrondgebied zou hebben moeten
passeren.
Ook ir. K. J. HOEKSEMA (mondelinge mededeling) had reeds aan de mogelijkheid van
een dergelijk verloop van de route gedacht, maar deze gedachte weer losgelaten, toen hem
was gebleken, dat van Beneden-Delwijnen afin zuidelijke richtingen geen spoor van stroomruggrond aanwezig is. Indien nu de route inderdaad midden door de Bommelerwaard langs
de bovenloop van de Alm heeft gelopen, dan zou het meest voor de hand liggend zijn, dat
de weg ook verder dezelfde rivier volgde, dus langs Aalst, Veen, Andel en Giessen, via Almkerk naar Werkendam. Op een groot aantal plaatsen langs deze route zijn sporen van bewoning uit de Romeinse tijd gevonden.
Indien het tweede gedeelte van de veronderstelling van VOOGD (1955) juist zou zijn, nl.
dat de weg door het zuiden van het Land van Heusden en Altena over de dorpen Aalburg,
Eethen en Meeuwen zou hebben gelopen, dan moet de route ook in de Bommelerwaard
zuidelijker worden gezocht en wel langs Ammersooien, Hedel en Velddriel en vandaar naar
Rossum (fig. 3). Met uitzondering van het gedeelte tussen Bern en Hedel werden ook langs
deze route talrijke bewoningsplaatsen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Mogelijk komen
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deze ook voor tussen Bern en Hedel, maar daar zijn zij afgedekt door, in de middeleeuwen
afgezette, natuurlijke overslaggronden (ook wel oevergronden genoemd).
FIG. 3. Twee mogelijkheden voor het verloop van de zuidelijke Romeinse weg op de Peutinger
kaart van Rossum naar het westen.

-MtRTOSEneOSCH

Route langs de Alm / Route along the river Alm.
Route over de Dussensestroomrug / Routefollowing the Dussen leveeridge.

FIG. 3. Two possibilities of the courseof the southernRoman highwayon thePeutinger map from
Rossum to the West.
In het voorgaande is min of meer uitgegaan van de veronderstelling, dat tussen Veen
en Aalburg geen mogelijkheid aanwezig was om gemakkelijk van de Almstroomrug naar
de Dussense stroomrug te komen. Indien dit welhet geval zou zijn geweest, dan zou de route
op dit punt eventueel kunnen verspringen van de ene stroomrug op de andere, dus bijvoorbeeld van het midden van de Bommelerwaard naar het zuiden van het Land van Heusden
en Altena of omgekeerd. Voor een belangrijke weg is het alleen denkbaar dat deze op
stroomruggrond heeft gelegen. Dit zou kunnen, indien hier een behoorlijk ontwikkelde
oeverwal aanwezig zou zijn geweest van een zuid - noord stromende rivier, of dat de oeverwallen van de Alm en de Dussense stroomrug hier zo dicht bij elkaar kwamen, dat ze ineenvloeiden. Dit laatste is niet het geval. De kortste afstand tussen beide oeverwallen bedraagt
nog ongeveer 1,5 km. Wel ligt hier midden tussen de beide oeverwallen nog een kleinere
stroomrug, die vermoedelijk eveneens in de Romeinse tijd bewoond is geweest. De bodemkaart echter laat duidelijk zien, dat vóór het ontstaan van deze noord - zuid verlopende
oeverwal, tussen de drie oost - west lopende oeverwallen nog stroken komgrond lagen, die
waarschijnlijk als afwateringsgeulen dienst hebben gedaan voor de kommen van Nederhemert-Noord en Welseind. Er blijft dus de mogelijkheid over, dat reeds destijds de thans
aanwezige noord - zuid verlopende oeverwal bestond, afgezet door een tak van de Maas
langs Aalburg en Wijk naar de Alm bij Veen. Zeker is het, dat omstreeks de middeleeuwen
dit water reeds aanwezig was, maar nog slechts bescheiden afmetingen had. Omstreeks het
einde van de 1Ie en het begin van de 12eeeuw nam de betekenis van deze riviertak in belangrijke mate toe. Dit blijkt uit een charter van 1135, waarnaar ook HARDENBERG (1953) en
HALBERTSMA (1953) verwijzen, waarbij de inwoners van Aalst, die voordien aan de overzijde
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van het water in Wijk ter kerke gingen, van de bisschop (van Utrecht?) toestemming kregen
een eigen kapel te stichten, daar het oversteken van het water, dat hen van de kerk te Wijk
scheidde, een belemmering vormde voor het nakomen van hun godsdienstige plichten
(OBREEN in VAN DEN BERGH, 1937). Uit het charter zou op te maken zijn, dat dit water
geruime tijd tevoren nog niet aanwezig was (VAN DEN BERGH, 1937). Dat het water niet met
name wordt genoemd maakt de veronderstelling, dat het eenjonge riviertak was, aannemelijk. Uit geschriften van 1134 blijkt, dat de Oude Maas al niet meer de hoofdrivier was,
maar dat een belangrijk deel van het Maaswater langs Aalburg en Wijk naar het noordwesten stroomde. Ook hier wordt voor deze riviertak echter nog geen naam vermeld, zodat
men zou kunnen concluderen, dat zij betrekkelijk kort voor de vermeldingen niet bestond.
Met zekerheid mag worden aangenomen, dat nog geen belangrijke stroom aanwezig was,
maar de mogelijkheid dat reeds gedurende lange tijd een waterloop van ondergeschikte
betekenis bestond, wordt door de vermelde beschrijvingen niet uitgesloten. Bodemkundig
onderzoek wees inderdaad uit, dat tussen Aalburg en Veen een stroomrug aanwezig is.
Op het ogenblik beslaat deze rug een smalle strook. Het is echter niet na te gaan of de rug
oorspronkelijk breder is geweest, want ook hier kan de Heusdense Maas een eroderende
werking hebben uitgeoefend. Wel komen over vrijwel de gehele rug oude bewoningssporen
voor in de ondergrond, hetgeen dus zou wijzen op een vrij grote ouderdom. De moeilijkheid
bij de ouderdomsbepaling van de bewoningsplaatsen is hier, dat in latere perioden over
deze oudere stroomrug weer jongere sedimenten zijn afgezet. Toch zijn op enkele plaatsen,
juist gelegen op de kruisingen met de oost - west lopende ruggen, bewoningsresten uit de
Romeinse tijd aangetroffen. Het is denkbaar, dat ook in de tussenliggende gedeelten nog
dergelijke vindplaatsen voorkomen. Anderzijds kunnen de in deze gedeelten aangetroffen
bewoningssporen ook uit de Merovingische en Karolingische tijd stammen. Uit vindplaatsen
in de omgeving is gebleken, dat dit gebied ook toen reeds weer intensief werd bewoond.
Het was dus niet mogelijk voor de gestelde vraag een definitieve oplossing te geven.
Wij zijn echter van mening, dat reeds vroegtijdig, waarschijnlijk reeds in de Romeinse tijd,
een riviertak met oeverwallen vanaf de Maas langs Aalburg en Wijk naar Veen aanwezig
was en dat deze verbinding benut werd voor de onderlinge verbinding tussen de Almstroomrug en de Dussense stroomrug. Dat de hoofdroute van de Peutinger kaart over deze verbinding zou hebben gelopen lijkt onwaarschijnlijk. Enerzijds zou de route dan via een secundaire verbinding van de ene stroomrug langs de rivier naar de andere zonder rivier hebben
moeten overspringen of omgekeerd. In de tweede plaats zou dan ter plaatse in belangrijke
mate zijn afgeweken van het principe van de rechtlijnigheid, terwijl een extra rivierovergang
noodzakelijk zou zijn geweest.
Ten slotte willen wij nog even de aandacht vestigen op het benedenstroomse gedeelte
van de Alm in de omgeving van Almkerk. Bij dit dorp vertakt de Alm zich in een noordwestelijke en een zuidwestelijke stroom. Beide takken zijn slechts over korte afstand aan de
oppervlakte te vervolgen, daar ze ten westen van Almkerk spoedig verdwijnen onder de
na de St.-Elizabethsvloed afgezette dikke estuariumsedimenten, waardoor de reconstructie
van de bewoningsgeschiedenis uiterst moeilijk is. In de gedeelten tot aan deze overdekking
is slechts op de noordwestelijke tak met zekerheid de aanwezigheid van bewoning in de
Romeinse tijd vastgesteld. Op de zuidwestelijke rug was slechts een zeer vage aanwijzing
voor een dergelijke bewoning aanwezig. Wij zijn van mening, dat in de Romeinse tijd de
noordwestelijke tak de belangrijkste was, terwijl de andere toen nog van secundaire betekenis was of mogelijk nog niet bestond. Later is de zuidwestelijke tak ontstaan of uitgebreid, waarbij de tak in de richting Werkendam in verval geraakte.
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2. DE PERIODE VÓÓR DE ST.-ELIZABETHSVLOED
Reeds vroeg in de middeleeuwen en ook reeds in de Merovingische en Karolingische tijd
geraakte het Land van Heusden en Altena weer bevolkt. Betrekkelijk spoedig ging deze
bevolking over tot het nemen van waterstaatkundige maatregelen, die een vérstrekkende
invloed hebben gehad op de waterstaatkundige ontwikkeling in een groot gedeelte van het
gebied van de benedenlopen van de rivieren.
De aanleiding tot deze maatregelen is geweest het ontstaan en/of de uitbreiding van de
Nieuwe Maas, waaraan in het voorgaande reeds uitvoerig aandacht werd geschonken. Het
blijkt, dat langs deze stroom reeds vroegtijdig belangrijke nederzettingen ontstonden (HARDENBERG, 1953). De oudste vermeldingen van de dorpenreeks Aalburg, Wijk, Veen, Andel,
Giessen, Rijswijk en Woudrichem komen voor resp. in dejaren 889(Alburch), 1135 (Wijck),
1108 (Veen), ± 850 (Andel), 1178 (Giscen), 1196 (Risewihc) en ± 1100 (Uualderinghem).
Behalve voor het traject Aalburg - Meeuwen, waarover eveneens zeer oude vermeldingen
bekend zijn - Genderen in laat-lle eeuw als Genderon, Eethen in 850 als Teratina (Ter
Eethen) en Meeuwen in 850 als Medua -, zijn de eerste vermeldingen voor het overige deel
van het gebied van meer recente datum. Van de genoemde reeks van dorpen hebben vooral
de eerste vermeldingen van de dorpen Aalburg tot en met Andel vroegtijdig plaatsgevonden.
Hierin zou men ook een aanwijzing kunnen zien, dat hier omstreeks deze tijd reeds een
vrij belangrijke rivierverbinding aanwezig was. Uit de beschrijvingen van omstreeks 1135
blijkt, dat kort tevoren de betekenis van deze rivier nog in belangrijke mate was toegenomen,
waardoor de situatie zo was, dat de Nieuwe Maas hoofdrivier was geworden en de Oude
Maas in verval begon te raken. In hoeverre deze verlegging van de Maas mede een gevolg
is geweest van het ingrijpen van mensenhanden is een open vraag. BONGAERTS (1909) citeert
de mening van verschillende schrijvers, o.a. VAN OUDENHOVEN (1650), die wel een belangrijk
kunstmatig ingrijpen veronderstellen. Dit zou dan zijn geschied om het land ten westen van
Heusden door bedijking te beveiligen. De grote stoot hiertoe zou het gevolg zijn van de
stormvloed van omstreeks 857.
Toen de betekenis van de Oude Maas sterk was verminderd, ging men er toe over deze
rivier op twee plaatsen, bij Hedikhuizen en Maasdam, af te dammen, zodat zij voortaan
slechts een binnenboezem vormde van de Groote Zuid-Hollandsche Waard. Volgens
FOCKEMA ANDREAE (1950)zou dezewaard reeds omstreeks 1250een afgerond geheel gevormd
hebben onder één boezem, zodat de afdamming bij Hedikhuizen met een aarden dam en als
sluitstuk het aanbrengen van sluizen bij Maasdam reeds voordien tot stand gekomen zou
moeten zijn. RAMAER (1899)noemt als tijdstip voor het tot stand komen van deze afsluitingen
de periode omstreeks 1270. Fig. 4 geeft een overzicht van de situatie omstreeks 1300, waaruit
ook de ligging van de Groote of Zuid-Hollandsche Waard is te zien.
Duidelijk komt tot uiting, dat de rivierverbinding tussen de Maas en de Waal reeds
bestond, dat de Alm binnen het Land van Heusden en Altena reeds een afgesloten dode
rivierarm was en dat de stroombedding van de stroomrug van Delwijnen naar Aalst in de
Bommelerwaard helemaal niet meer als rivier werd aangegeven. Deze situatie zou op de
volgende manier kunnen zijn ontstaan. De rivier van Bruchem over Delwijnen naar Aalst, die
zich in de Romeinse tijd waarschijnlijk in de laatste fase van haar activiteit bevond, werd
geleidelijk geheel afgesloten en geraakte in verval. De aftakking van de Maas van Hedikhuizen af in noordwestelijke richting vloeide bij Veen in de bedding van de Alm, waardoor
vanaf Veen deAlm in stand bleef. Onder invloed van desterkeuitbreiding van deze „Nieuwe"
Maas brak deze rivier omstreeks de 12e eeuw bij Giessen uit het oude bed van de Alm en
zocht zich in noordelijke richting een weg naar de eveneens jonge Waal. Vanaf Giessen
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F I G . 4. Het Land van Heusden en omgeving omstreeks hetjaar 1300. Ontleend aan de Historische
Atlas van Nederland; Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300, blad IV, 2e druk (1938).
(Cliché welwillend afgestaan door de R.O.B.)
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FIG. 4. The Land van Heusden and surroundings about 1300 A.D.
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werd de Alm daardoor een dode rivier, die bij de totstandkoming van de Groote of ZuidHollandsche Waard geheel binnen de bedijking werd getrokken. De zeer duidelijke en diep
ingesneden, vrijwel niet verlande stroombedding van de Alm in het Land van Heusden en
Altena wijst erop, dat deze riviertak tot kort voor de absolute afsnijding van het rivierwater,
door de bedijking, nog een belangrijke en actieve stroom was. Volgens HARDENBERG (1953)
is de doorbraak van Giessen naar het noorden ontstaan omstreeks het einde van de 12e
en het begin van de 13e eeuw. Volgens hem wordt dit bevestigd door een beschrijving van
omstreeks de 13e eeuw, waarin het gebied tussen Woudrichem en Brakel wordt beschreven
als een groep eilanden en platen gescheiden door stromen en killen. HARDENBERG (1953)
vermeldt verder, dat van een bruikbare verbinding te water tussen Giessen en Woudrichem
eerst sprake isin een vermoedelijk uit 1287stammende aantekening over het recht van tollen
te Giessen en Woudrichem. Ten slotte valt bij fig. 4 nog op, dat de Alm van Almkerk af in
westelijke tot zuidwestelijke richting verder loopt.
De tak van Almkerk af in noordwestelijke richting was blijkbaar reeds lang verland.
Op een door HINGMAN (1885) geciteerde of aangegeven kaart staat in de noordwestelijk
verlopende stroomrug van de Alm nog een deel van de vroegere stroombedding als riviertje
aangegeven onder de benaming „De Werken", hetgeen erop wijst, dat het contact met de
Alm op dat moment reeds lang was verbroken. Bij de monding van dit riviertje in de Merwede is Werkendam gesticht. Wegens de dikke pakketten estuariumgrond was reconstructie van de bedding van De Werken tijdens de bodemkartering niet mogelijk.
De afdamming van de Oude Maas, ook wel aangeduid als de Geervlietse Maas, heeft
een ongunstige invloed uitgeoefend op de waterstaatkundige toestand van het benedenstroomse gebied van het Land van Maas en Waal. BONGAERTS (1909) heeft hieraan een uitvoerige studie gewijd en een zeer duidelijke uiteenzetting gegeven, waaruit hier de hoofdpunten zullen worden weergegeven. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de verleggingen van
de Maas in het gebied tussen Hedikhuizen, Heusden en Aalburg onder invloed van politieke
meningsverschillen tussen de stad 's Hertogenbosch en de Heren van Heusden.
De moeilijkheden die ontstonden door de afdamming van het Oude Maasje, waren de
volgende:
1. De vergroting van de watertoevoer via de Nieuwe Maas had hogere waterstanden op de
Merwede ten gevolge, waardoor het verhang op de Maas werd verkleind en de afvoer
belemmerd.
2. Vergroting van de moeilijkheden bij ijsgang.
3. De onmogelijkheid om in het voorjaar, bij hoge Waalstanden, de extra watertoevoer in
de Maas van de Waal uit bij Heerewaarden snel af te voeren. Voorheen kon dit geschieden via de Oude Maas, maar na de afdamming moest dat via de in het voorjaar
eveneens hoge Merwede. Dit had een ongunstige invloed op de afwateringsmogelijkheden
van de Gelderse en Brabantse Maasdistricten in dit jaargetijde.
Omstreeks het begin van de 14e eeuw werd voor het eerst melding gemaakt van wateroverlast langs de Maas in het voorjaar. Men ging toen over tot aanleg van zomerdijken,
waartoe in de jaren 1309, 1323, 1349 en 1360 „Dijkcolleges" zijn opgericht. VAN OUDENHOVEN (1649) zegt hierover het volgende: „Als men acht neemt op het geven van de Dyckcaerten vandeze Landen, zoo bevindt men hier, dat dese Dyck-Heemraden nietgeweest en sijn,
ofte immers vande Hertoghen niet geauthoriseert voordenjaere 1300. Waar uyt dat men oock
welcanafnemen; dat de wateren voordienhiersoo swaar endeschadelyck nietgeweest en sijn".
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3. DE ST.-ELIZABETHSVLOED EN DE DAAROP GEVOLGDE ONTWIKKELING
VAN DE WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND
De St.-Elizabethsvloed
In de nacht van de 18e op de 19e november 1421 voltrok zich over de Zuid-Hollandsche
of Groote Waard een grote ramp. De dijken bezweken onder de stormvloed, waardoor
een groot deel van de Groote of Zuid-Hollandsche Waard overspoeld werd. Als gevolg
van deheersende Hoekseen Kabeljauwse twisten werd het dijkherstel nietvoldoende energiek
aangepakt, zodat het water ongebreideld zijn vernietigende werking kon uitoefenen. Het
lot van het gebied werd definitief bezegeld toen ongeveer een jaar na de stormvloed de
rivierdijk van de Merwede, die deWaard aan denoordzijde beschermde, waarschijnlijk door
aantasting van binnenuit op vele plaatsen bezweek. Hierdoor ontstond een rechtstreekse
verbinding tussen de Merwede en het pas gevormde brakwatergetijdengebied. De meeste
geschiedschrijvers, die de ramp van 1421 beschreven hebben, zijn ervan uitgegaan, dat het
doorbreken van de Merwededijk vrijwel tegelijkertijd met de westelijke inbraak van de zee
tot stand kwam, hetgeen dan gebeurd zou zijn onder invloed van een zeer hoge rivierstand
in de Rijn. FOCKEMA ANDREAE (1950) is echter van mening, dat beide doorbraken geruime
tijd na elkaar hebben plaatsgevonden.
Uit bodemkundige overwegingen menen wij, dat de laatste veronderstelling de juiste
moet zijn, daar de allereerste fase van de sedimentatie moet worden gekenmerkt als een
brakwaterafzetting. Een duidelijke aanwijzing hiervoor werd gevonden in de omgeving van
Sleeuwijk, waar direct na de doorbraak van de Merwededijk grote hoeveelheden zand tot
afzetting kwamen. Op de overgang van dit zand naar de onderliggende komklei van het
vroegere rivierkleilandschap komt namelijk een dunne laag slibhoudend materiaal voor,
waarin een zeer grote hoeveelheid betrekkelijk kleine, maar geheel gave,

