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Woord vooraf

Dit onderzoek van de Biesbosch is uitgevoerd door Alterra, Research Instiuitii voor
de G r o e n e Ruimte en her Axcheologisch Adviesbureau RAAI'. in opdracht van hel
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer cn Afvalwaterbehandeling (RIZA).
I let is een van de onderdelen van de Deelstudie Landschap. die is uitgevoerd in het
kader van de Integrale Verkenning Benedenrivieren (IVB) van de Directie ZuidHolland van Rijkswaterstaat Deze verkenning heeft als doel het formuleren ran
ruirntclijke oplossingen voor de In logwaterproblematiek in het gebied van de
benedennvieren.
V o o i de uitvoering van dc I\ I' zijn bouwstenen nodig. Dir rapport beschrijft. mede
aan de hand van kaarten, de aardkundige en cultuurhistorische landschappen van het
IVB -deelgebied Biesbosch en de waardering daarvan. Deze informatie is gebruikt
VOOI het op/crten van een effectevaluatiemodule in het Discussie ( hulcrsreuncnd
Systeem I\T$-DOS en voor een landschapsonrw tkkelingsconcept voor n v t c n e n mining.
De formulering van dit concept vond plaats nadat de eerste resultaten van het
onderzoek in een workshop waren besproken met de partners in de/c lYB-srudic,
waaronder ook de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat en Bureau Bosch
Slabbers. De resultaten van de IVB-deelstudie Landschap in zijn rotaLireit njn veiWOOtd
in twee publicaties van RIZA en Bosch Slabbers (1999 cn 20(H)).
Aan het onder/oek is meegewcrkt vanutr Alterra (afdeling Landschap en
Ruimtegebruik) door: G H - M . de Bont en Ci.H.P. Dirkx (beiden historische
geografie), G.J. Maas (geologie/geomorfologie) en H.P. Wolfert (projcctleiding). en
vanuit RAAP door O . Ode (archeologie). Het project is begeleid door (i.K.R.
Polman van de Afdehng Planvorming, Inrichting en Herstel van RIZA. die ook de
paragraaf over de effectbepaling geschreven heeft.
In het onderzoek kon dankbaar gebruik gemaakt worden van gegevens die /iin
vcrsrrckt door F.D. de Lang (NITG) en J.P.C.A. Hendriks (stadsarcheoloog van
Dordrecht)
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Inleiding

1.1

Aanleiding en doel van de deelstudie

In 1993 en 1995 hebben grote delen van Nederland te maken gehad met hoge
i I\ icrwaterstanden, die waterbeheerders
aan het denken hebben gezet over de
veiligheid van bewoners m het rivierengebied. In dit kader wordt voor hei ZuidHollandse en \ o o r d - B r a b a n t s e deel van het rivierengebied de Integrale Verkenning
Benedennvieren (IVB) uitgevoerd, waarin de problemen en mogelijke oplossingen
verkend worden. In tegenstelling tot het aanleggen van steeds hogere dijken lijkt
nvicn erruiming, het breder maken van de rivier, de meesi \ eilige cn duurzame
oplossing voor de komende eeuw. Mogelijk zijn er maatregelen nodig die lui
landschap danig zullen veranderen. Voor de uiteindelijke vcilighcidssrraicgie is daarom
advies nodig ovei dc- landschappelijke aspecten. Dit advies wordt voorbereid in de
Deelstudie l a n d s c h a p van de IVB, waarbij het niet alleen gaat o m het toetsen en
afwegen van maatregelen, maar ook o m het advisercn bij het ontwikkelen van

principe. rplossingen.
Een onderdeel van dc Deelstudie landschap is het in dit rapport beschteven onder/oek
naar dc aardkundige (geologische en gcomortologische) cn cultuurhistorische
(archeologische en historisch-geografische) 'verschijnsclen'
in het I\ B-dcclgchu-d
Biesbosch. Alhoewd et veel kennis aanwezig is over de landschapsgcncsc in dit
gebied. bleek deze Met toereikend voor een goed advies. I let onrbrak mei name aan
gebiedsdekkende gegevens en een goed onderbouwde waardering. Doel van dit
onderzoek was derhalve het verkrijgen van:
-

inzicht in de abiotische structuur, de archeologische potenties en de historischgeografische vcrschijnselen in het huidige landschap van de Biesbosch;

-

inzicht in de aardkundige waarden. de historisch-geografische waarden dateiend van
zowel voor als na de St. Elisabethvloed van 1421, en tenslottc in de archeologische
vindplaatsen en potenties.
Dit onderzoek omvatte het gehele I VB-deelgebied Biesbosch. dat wordt begrensd door
de A15 in het noorden, de A27 in het oosten, de goederenspoorlijn naar
( .eertruidenberg in het zuiden en de A16 in het westen.
In de RTJ-dcclstudic Landschap zijn de resultaten van dit onderzoek in de eerste plans
gebruikt als bouwstenen voor het opzetten van een effccrevaluancmodule in her
Discussie Ondersteunend Systeem (TVB-DOS). Daarnaast zijn dc inzichten nuttig
gebleken voor het formuleren van een landschapsonrwikkelingsconcept.

1.2

Algemene karakteristiek van de Biesbosch

l o t ongeveer het jaar 1(1(10 na Cht. was West-Nederland een uitgestrekr veengebied,
waar enkele rivieren doorheen stroomden (afb. 1). D e mensen woonden op de
oeverwallen langs dc rivier, omdat het veen re nat en te slap was o m o p te kunnen
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bouwen en wonen. Sommige van deze rivieren bestaan nog steeds, zoals de
Merwede; andere zijn verdwenen of hebben een heel andere loop gekregen. Vanaf
KHK) na Chr. veranderde het landschap. In die periode begon de mens de
veengebieden tc ontginnen. Het veen werd ontwaterd ten behoeve van de landbouw
of afgegraven voor de turf- en zoutwinning. D e voorheen hooggelegen woeste
veengebieden veranderden in laaggelcgen weidegronden waar vee kon grazen. Het
water werd afgevoerd door een gegraven stelsel van sloten en weteringen. (-m de
lage weidegronden te beschermen regen langdurige overstroming werden ter plekke
van de huidige Biesbosch langs de rivier dijken en kades aangelegd. Toen de
afzonderlijke dijksrukken aan elkaar gesloten werden ontstond er een grote polder: de
Groote Waard. D e ontginning van het gebied bracht welvaart voor zijn bewoners.
Steden en dorpen zoals Dordrecht en het verdwenen dorp Houweningcn werden in
d e / c periode gesticht.
D e St. Elisabethvlocd in het jaar 1421 was catastrofaal voor de G r o o t e Waard. D e
door een stormvloed opdnngende zee verwoestte dc zuidwcsrclijke dijk van de
Groote Waard en kort daarop brak bij Werkendam ook de Merwededijk door. D e
laaggelegen veenpolder en een aantal dorpen en steden verdwenen onder water en er
ontstond een groot meer: het 'Bergsche Veld'. Dit meer stond in vei binding met de
zee via het Haringvliet en met de rivier de Merwede. Honderd jaar lang veranderde er
weinig aan deze situatie en floreerde vooral dc zalmvisserij op het meer. Daar kwam
verandering in toen het d o o r de rivier en zee aangevoerde zand en slib zich ophoopte
en uitgroeide rot platen die bij lage waterstanden droogviclcn. Van de monding van
dc Merwede vormde zich zo een delta die steeds verder uitgroeide in het Bergsche
Veld (afb. 2). Zodra de platen droogvielen raakten ze begroeid met biezen. Aan dir
gewas dankt de Biesbosch zijn naam! Wanneer zo'n biezengors onrendabel werd,
doordat het te hoog opslibde. werden er riet en wilgenbos geplant. D e Biesbosch
werd het domein van biezen- en rietsnijders en griendwerkers.
D e Biesboscli ontwikkelde zich zo tot een uniek zoetwatergetijdengebied, waarin het
twee maal per etmaal in- en uitstromende water zorgde voor een groot getijverschil.
D e vegetatie groeide in een specifieke zonering met in elke zone plantensoorten
aangepast aan de mate van oversffoming d o o r het getij. Biezcnvegctati.es zijn het best
bestand tegen getijdendvnamick en gedijcn juist zeer goed als ze v o o r meer dan de
helft van de tijd onder water staan. Rietvegetaties verlangen iets drogere vocten. en
worden gevolgd d o o r ruigte en griend. Uniek is het voorjaarsaspect van deze
vegetaties met een massaal voorkomen van de goudgele dotterblocmen. Het
uitgestrekte biezen en rietmoeras en de grienden vormden een geschikte omgeving
voor bevers, otters en vele moerasvogels.

10
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Afb. 1 Paleogeografie van Nederland ca. 800 na Chr. ( Van de Ven, 1993)

Afb. 2 Het Bergsche I 'eld met de reconstructie van hel trace van de Maas (- VTH 1895; uit: Renting, 1993)
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j . Pieter Sluyter,1560 (ARA
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rivierduinen (donken) gevormd door verschuiving (zie raster onder 'Gat van
Kampen' in afb 3).

Westl-nd-Formane
M . BiCflbosch-afzating (gorsldei)
i—i Biesbosch-afzettmg (plaat- en kreekzand)
• H Basisveen en Hollandveen
^m Afzettmg van Gorkum/Tid (oever- en komklei)
- - • Afzettmg van Gorkum/Tid (beddmgzand)

i—i Form-he van Twente (dekzand en flumopengl-aial zand)
r-~i Form atie van Kreftenheve (Zand, grind en klei)
szz3 Form atie van Sterksel (vnl Zand)

Afb. 3 Geohgisch profiel door de Biesbosch

Holoceen
D e geologische ontwikkeling van het gebied in het Holoceen is in grote mate bepaald
door vernatting onder invloed van de relatieve zeespiegelstijging. Aan het einde van
het Atlanticum (3000 v. Chr.) kreeg de kustlijn door de vorming van strandwallen
een gesloten karakter. Door de toevoer van rivierwater verzoette het milieu in de
lagunes achter de strandwallen en kwam op grote schaal eutroof riet- en bosveen tot
ontwikkeling (Hollandveen). D e onderste veenlaag, die direct op het pleistocene zand
rust, behoort tot het Basisveen, een veenlaag die zich van west naar oost ontwikkelde
en waarvan het ontstaan rechtstreeks gekoppeld was aan de verhoging van de
grondwaterstand. Het veengebied werd doorsneden door een aantal oost-west
afstromende riviertakken van de Maas en de Waal. Langs deze rivieren ontwikkelden
zich smalle kleiige oeverwallen die intensief werden bewoond (Afzetting van
Gorkum/Tiel). Doordat de rivieren hun beddingen verlegden (avulsie) kwamen
nieuwe stroomgordels tot ontwikkeling en verdwenen oude onder het veen. De
oudste en diepst gelegen stroomgordels liggen in het westen van het studiegebied. D e
sedimenten van deze stroomgordels, die tot ca. 5000 BP 1 als actief riviersysteem
functioneerden, liggen op een diepte van 5 m - N A P (Groot, 1996). De
stroomgordels van de Dussen en Werken waren actieve systemen tot ca. 1750 BP en
die van de Aim, Maas en Dubbel tot 1000-700 BP (Weerts en Berendsen, 1995).
Deze jongere stroomgordels liggen op een diepte van 0-3 m —NAP. Vanaf ca. 350 na
Chr. (1600 BP) kwam de stroomgordel van de Merwede tot ontwikkeling. Dit is de
enige stroomgordel die nu nog actief is. D e top van de afzetting van de stroomgordel
van de Merwede ligt op 0-2 m + N A P .
1

BP (Before Present = voor 1950)

14
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Omstreeks 1000 n.i Chr. werd op grote schaal vanaf de oeverwallen begonnen met
de ontginning van het gebied. Door oxidatie na ontwatering en moernering trad ecu
sterke daling van maaiveld van het veen op en ontstonden de laaggelegen bedijkte
veenontginningslandschappen, die liggen ten noorden van de Merwede, de
Alblasserwaard cn ten zuiden de voormalige Groote Waard. De Groote Waard vna
een aaneengesloten bedijkr veengebied dar zich van west naar oost uitstrcktc van
Maasdam rot Heusden en waarvan de zuidelijke Merwededijk dc noordelijke
begrenzing v o r m d e (afb. 4).

-"«%
4 De Groote Waard (naar Rem, 1985) (

dijk:

\dijk mn de Gmole II

Met de stormvloed van 1421 (St. Elisabethvloed) ging de Groote Waard ten onder.
Een doorbraak van de zuidwcstclijkc dijk bij Brock (ten noorden van Moerdijk) werd
gevolgd door een doorbraak van de Merwededijk bij Werkendam. D e G r o o t e Waard
veranderde in een grote binnenzee, het Bergsche Veld genaamd.
D o o r de getijstroom werd een groot deel van het veen weggcslagcn. In de hoofdgeul
van het estuarium, het Hollands D i e p / A m e r , werd naast al het veen ook de top van
het pleistocene oppervlak geerodecrd. Hoeveel veen is weggeslagen is bij benadering
vast tc stellen d o o r een vergelijking te maken tussen de hoogteligging van sterk
geerodeerde vceiipakketten en de hoogteligging van enkele veenrcstanren in dc
ondergrond van het eiland van Dordrecht die niet of nauwelijks door erosie zijn
aangetast (zie bijlage 1 no. 1.3). D e bovenkant van het geerodeerde veenpakket in het
centrale deel van de Biesbosch ligt op 3-5 m —NAP. D e top van enkele weinig
aangetaste veenpakketteti in de ondergrond van het eiland van Dordrecht bevindt
zich o p ca. 1-1,5 m - N A P . Hieruit kan worden afgeleid dat in het centrale deel van
de Biesbosch ca. 1,5-4 m veen is weggcslagcn. Het verslagen veen werd vooi een deel
opnieuw in het gebied afgezet. O p het Eiland van Dordrecht en de zone ten zuiden
van de A m e r was de erosie van het veenpakket geringer. Slechts enkele getijcit iMcgculen hebben zich in het veen ingesneden.
N a 1421 werd het esruanum geleidelijk door rivierscdiment en materiaal vanuit zee
opgevuld. D e dikte van deze Biesboschafzettingcn is in het centrum van de
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Biesbosch ca. 6 m D e onderste ca. 4 m bestaat uit plaat- en kreekzanden en wordt
afgedekt door ca. 2 m gorsklei (afb. 3). Naar de randen van het estuarium toe neemt
de dikte van het pakket Biesboschafzettingcn af. Ten zuiden van de Amer bestaat her
pakket Biesboschafzettingcn vrijwel geheel uit gorsklei.

2.3

Toelichting op de geologische kaart

D e geologische kaart (bijlage 1) beschrijft de ondergrond van de Biesbosch onder de
estuariumafzcttingcn die na 1421 het gebied hebben bedekt. D e ondergrond van de
Biesbosch is in te delen in twee geologische landschappen:
dekzandlandschap met veen,
rivierenlandschap met venige kommen.
Dekzandlandschap
met veen
Het dekzandlandschap met veen omvat de zuidelijke helft van het studiegebied. Voor
de St. Elisabethvloed bestond dit deel uit een laag veen (Basisveen en Hollandveen)
op dekzand. O p de overgang van dh landschap naar het Rivierenlandschap werden
hel dekzand en veen afgedekt d o o r oever- en komafzertingen van de Maas. In het
w i srelijk deel van deze overgangszone ontbreekt o p drie plaatsen zowel het veen als
de oever- en komafzerting. Hier bevinden zich pleistocene opduikingen.
dekzandduinen e n / o f rivierduinen, die voor 1421 waarschijnlijk boven het veen
hebben uitgestoken en daardoor niet of slechts beperkt met veen en komklci zijn
bedekt. D e positie van deze opduikingen o p de overgang van het Dekzand naar de
lormatie van KrcftenhcM is vergelijkbaar met de zone van de zuidelijke rivierduinen
in het land van Heusden en Altcna en de Bommelcrwaard (Weerts en Berendscn.
1995). Er zijn aanwijzingen dat een van de opduikingen overeenkomt met de ligging
van het voormalige Dubbelmonde (zie hfdst. 3).
\l.iankclijk van de ligging ten opzichte van de dijkdoorbraak van de St.
Elisabethvloed werden delen van dit landschap in meerdere of mindere mare door de
getijstroom geerodeerd.
In volgorde van ouderdom worden dc volgende geologische zones aangetroffen:
1.
Dekt^and (lormatie van Twente): naruurlijke dekzandrug waarvan het
eventueel aanwezige veendek tussen ca. 1000 en 1421 d o o r ontginning is
verdwenen;
2.
/ h'k~and eii/ol rir/erd/tin (Formatie van Twente);
J.
Dek~and en sneeuwsmeltwateral^etlingen (Formatie van Twente): zone in het
vcrlengde van de inbraakgeul van de St. I Elisabethvloed. Het oorspronkelijk
veenpakket is hier door de St. Elisabethvloed volledig weggeslagcn cn ook de
top van het pleistocene zand is geerodeerd;
4.
< nui vets op Dek^nnd en sutrmr.sn/f/lmiti'riil-~tiliiigen (Westlandformatie op de
Formatie van Twente): zone ren zuiden van de Amer met een betrekkelijk gaaf
veenpakket dat weinig is geerodeerd door de St. Klisabethvloed;
5.
I crslagen veen op Dekt^arid en sneeinvsiiiellivalenil^-ftliiigcii (Westlandformatie op de
Formatie van Twente): zone in het centrale deel van de Biesbosch waar door
getijdenwerking de top van het veen sterk is verslagen;

1.)
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6.

Oever- en komiilz\ytliiigeii op veen op Dck^nul en sneemvs»/ellmitenilz\ettingetr. zone
langs de zuidelijke stroomgordel (Maas) waar rivierkomafzettingen (Afzetting
van ( i o r k u m ) het basisveen en her dekzand afdekken. D e dikte v«0 het
kleipakkct is maximaal 3 m, het veenpakket ca. 1 m.

Rivierenlandschap
met venige
kommen
Het geologische landschap rivieren mei venige kommen omvat het noordelijke deel van
hit studiegebied. \ oor 1000 na Chr. bestond dit gebied uit een stelsel van actieve en
inactieve riv icrlopcn met aan weerszijden venige kommen. De stroomgordels van de
rivieren bestonden uit zandige beddingafzertingen en kleiige oeverwallen. In de
kommen werden bij overstromingen met rivierwater lagen /ware klei afgezet. D c / c
kleilagen raakten vervolgens weer met veen (Hollandveen) ov ergroeid. O o k de
stroomgordels van inactieve rivicrlopcn cn pleistocene rivierduinen werden door het
veen bedekt. Tijdens de St. Elisabethvloed is een deel van het veen (alleen ten zuiden
van de Merwede) weggeslagen. In het westelijk deel van het srudie gebied komt op
i i n aantal locaties het veen zeer hoog in het proflel VOOI (ca. 1,5 m —NAP). Deze
plekken zi|n naar verwachting niet of nauwelijks aangetast door de gerijstroom m
markeren mogelijk de top van het Hollandveen VOOI 1421.
In volgorde van ouderdom worden de volgende geologische zones aangetroffen.
7.
Stroomgordel: actief lol cn. 5000 BP (Wesdand lormatie);
8.
Slmomgordel Werken en Dussen: actieftot ca. I 750 Bl' (\\ csrland Formatie);
9.
StroomgordelMdcis. D/rhhel en l/m; actief lol cn. 1000-700 BP (Westland Formatie);
1 (i.
SlmomgordelMerwede actief vancd ca. 1600 Bl' lol heden (Westland F< ii -marie);
11.
Hollandveen en komk/eiiilz-ettiiigeii op pleistocene rivierd/iin (Westland Formatie op
Formatie van Twente);
12.
Hollandveen en komkleiaf^ettingen op pleistocene rivieir/ukle (Wesdand Formatie op
Formatie van Kreftenho e
13.
Hollandveen relatief hooggelegen (Wesdand Formatie). Locaties waarbij uit de
boringen is gebleken dat het Hollandveen h o o g in het profiel voorkomt.
De nummers corresponderen met de eenheden op de geologische kaart (bijlage 1) en
het item 'geo_codc' in de behorende bestanden.
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Historisch-geografisch l a n d s c h a p van d e G r o o t e Waard voor
1421

3.1

Methode en bronnen

Bij het reconstrueren van het cultuurlandschap van de Groote Waard voor 1421 is
enerzijds gebruik gemaakt van historische gegevens, maar ook van 19e-eeuvvsc
rcconstructics die op basts van die historische gegevens en een aantal kaarten uit de
16de eeuw zijn gepubliceerd. (Voor een uitgcbrcidc verantwoording de meeste
bronnen en literatuur vvordr verwezen naar D e Bont, in druk en D e Bont i.v.) Deze
deels verouderde inzichten zijn geconfronreerd met de recente geologische cn
bodemkundige gegevens en met inzichten die elders in dit rapport zt|ii opgenomen.
Voor het westelijke deel van de loop van de rivieren kon gebruik gemaakt worden
van materiaal van de stadsarcheoloog van Dordrecht (Hendriks, z.j.). Voor het
gebied ten zuiden van de Maas konden nieuwe historisch geografische in/ichtcn
worden aangewend (Leenders, 1989, 1996).
In 1421 is in het middengebied van de G r o o t e Waard als gevolg van de overstroming
het historische landschap, het topografisch archief en ook het middeleeuwse
bodemarchief min of meer volledig opgeruimd. O p de grens met het Land van
Altctia. tor enkele kilometers ten westen van de Kornse dijk, bieden bodemkaaricn
voldoende aanknopingspunten. In het uitcrste zuiden van her studiegebied liggen
enkele gebieden waarvan de verkavcltng in 1421 niet is aangerast. I let Eiland van
Dordrecht gaf haar geheimen kvvijt bij geo-electrisch weerstandsonderzock ( O v c r / c i ,
1971).

3.2

Historisch-geografische achtergronden

De reconstrucde van de riviedopen
De rivicrlopcn zijn gereconstrueerd op basis van geo electrische en bodemkundige
gegevens. Voor het middendeel van het gebied is kntisch teruggegrepen o p de
reconstructie van Ramaer (1899). D e O u d e Maas ligt ten tijde van de ontginning ten
Zuiden van haar oudere oeverwalsysteem en ten noorden van her grote 'brabantse'
vcengebicd. Van oost naar west stromen respectievelijk daarin uit de Dussen, waarin
opgenomen de Middel(t), de Donge en de Aim, waardoor ten westen van Almkerk
een waard ontstond met de Eem als noordelijke begrenzing. Westelijk scheidt de
Dubbel zich van de O u d e Maas af. Bij Dordrecht splitst de riviertak zich (Dubbell).
D e Werken staat in de Late Middeleeuwen niet meer met de Mm in verbinding. De
loop van de Merwede heeft zich na 1421 niet iioemenswaardig verlegd.
D e oudste middeleeuwse bewoning heeft plaatsgevonden op de oeverwallen van de
Maas. Merwede, Dubbel en Aim.
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Veenriin
Direct ten zuiden van de O u d e Maas kon op basis van geologische informatie.
aangevuld door cn Oflderbouwd met historische en ervmologischc gegevens, worden
aangetoond dat er rond het jaar 1000 een zone met opduikingen of donken moet
hebben gelegen; van west naar oost: Dubbelmonde, Almonde, mogelijk ook
Drimmelen en Raamsdonk. Ten zuiden van deze donkenzone lag, alleen gescheiden
d o o r dc Donge, een uitgestrekt veengebied, dat in de middeleeuwse bronnen
Veenriin wotdt genoemd. D e ontginning van dit gebied is vanuit de
(clc-k/and)opduikingen aangevat.
D e veronderstelde inrichting van dir gebied is gebaseerd op historisch en historischkartografische gegevens en laat zich qua ontginningsmethode en inrichting goed
vergelijken met Staphorst-Kouveen en de Stichtse Venen bij Utrecht. Direct achter
de donken is een meer cope-achtigc (zie de volgende alinea) opstrek is aangegeven.
met hier ten diepte van ca. 250(1 m, maar ook een fasering in halve stappen van ca.
1250 m is mogelijk. Het hier gereconstrueerdc beeld sluit aan o p onderzoek gedaan
naar de veenontginningen in de Langstraat (De Bont, 1993), het meest oostelijke deel
van Veenriin. Daar is verondersteld dat de oudste ontginningen niet al te lang na
ldtid na Chr. vanaf de zuidelijke Maasoever zijn aangevangen. D e bewoning op dc
donken is ouder.
Van det Linden heeft in 1956 het verschijnsel 'Cope' geintroducccrd, of beter
gc/cgd, herondekt (Van der Linden, 1956 en 1982). D e hoogmiddeleeuwse
openlegging van de venen in het Sticht en in Holland - de zogenaamde Grote
( -ntginning — vond plaats vanaf de rivier in de richting van de veenkoepel volgens
een ontginningstechnick met een bepaalde hoeveelheid sloten per hectare, een vaste
hoevebreedte van circa 30 roeden (ca. 115 m) en vastgestelde ontginningsdicpten van
6 of 12 voorling (resp. ca. 1200 of 2400 meter). Hieraan was ecu evenvv ichtig
juridisch pakket gekoppeld (de feitelijke 'cope', of koopbrief) waarbij onder andere
dc koper-verkoper-verhouding vvercl vastgelegd. D o o r betaling van een heffing
t rkende de koper de verkoper (de Hollandse graaf of Utrechtse bisschop) als zijn
hcer. Dit totaalpakket is al in 1106 naar Duitsland geexporteerd, toen de bisschop
van Bremen enkele inwoners van Holland uitnodigde o m zijn venen langs de Weser
en de Elbe te komen ontginnen. Zij namen zowel hun technische vaardigheid, als
ook het bijbehorende juridische pakket mee. D e cope-ontginningen vormen her
hoogtepunt, maar tevens het eindpunr in de ontwikkeling van de veenontginningtechniek, die enkele eeuwen daarvoor waarschijnlijk in het later verdronken gebied
CUSSen I ricsland en West-Friesland was ontstaan (naar D e Bont, 2000).
De Dortse
Waard
Tussen het m o m e n t dat de eerste ontginningen in de Dortse Waard plaatsvonden en
de ondergang van de Groote Waard in 1421 zijn een kleine vier eeuwen verlopen,
waarin het landschap, mede onder invloed van de ont- en afwateringsstructuur die
onderdeel uitmaakt van de ontginningsactiviteit, nogal kon veranderen. Het
studiegebied ligt juist in de oorspronkelijke overgangszone tussen het rivierengebied
(het gebied dat tot de bedijking werd gekarakteriseerd door oeverwallen en kommen,
waar na de bedijking de uiterwaarden nog bijkwamen) en het uitgestrekte West-
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Nederlandse veenareaal. Rond 1000 na Chr. speelden de mariene landschappen hier
nog geen rol; deze ontstonden later.
In deze dynamische overgangszone is het niet mogelijk een eenduidige uitspraak te
doen over de landschappelijke uitgangssituatie ten tijde van de ontginning In afb. 5
zijn twee denkbare varianten aangegeven: de riviervariant (A) en een veniger variant
(B).

Graaf

Merwede

Graaf

Merwede

li

Maas

Ajb. 5 De dynamiek in twee landschapsvarianten (voor de uitleg, %e de tekst)

In de riviervariant is in de kommen van de waarden wel veen ontstaan, maar dat was
zo eutroof dat het nooit hoger dan de oeverwallen kon opgroeien. De oeverwallen
konden vanaf het begin over hun voile breedte worden bewoond. In de venige
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variant is in het centrale deel van de kommen het veen verder tot ontwikkeling
gekomen, met mesotrofe en mogelijk zelfs oligotrofe delen. Dit veen kan rond het
jaar 1000 de lagere delen van de oeverwallen hebben afgedekt. Alleen dc hoogste
delen van de oeverwallen waren bewoonbaar. D o o r de ontginning van de kommen is
dit reliefverschil relatief snel verdwenen en konden in tweede instantie ook de lagere
delen van de oeverwallen in gebruik worden genomen. Deze nodes zijn direct van
invloed op de datering en de hoeveelheid middeleeuwse bewoningssporen die
archeologisch zouden kunnen worden aangetoond en de slagingskans bij verkennend
booronderzoek. Dwars d o o r het venige midden/kommengebied is de Graaf
gegravcn als afwateringswetering voor de nieuw aangemaakte gronden tussen de
oeverwallen.

3.3

Toelichting op de historisch-geografische kaart voor 1421

D e legenda van de kaart bestaat uit twee delen, een omschrijving van de historischgeografische kenmerken van de landschapsreconstructie en het geven van een aanzet
tot het bepalen van archeologische potenties v o o r de middeleeuwse siruatie v o o r
1421 (bijlage 2). In de navolgende gebiedsbeschrijvingen zijn beide aspecten
geintegreerd, uitgaande van de legendaeenheden, beschreven.
Rivierenlandschap
- Oeverwallen van de Merwede en van de Oude Maas, de bovenloop van de Dubbel en de Werken
en de Gereconslrueerde Maasloop. D e oeverwallen zijn in de late middeleeuwen
bewoond geweest. Er worden verschillende ncderzettingen in de bronnen
genoemd die hier gesitueerd kunnen worden, maar moeilijk kunnen worden
begrensd. Vergelijk de situatie op de meer oostelijk gelegen oeverwallen in het
I^and van Heusden en Altena (waar na een eerste bewoningsfase van verspreide
bewoning, vooral na de bedijking, er meer dorpsclusters ontstonden) met
bewoning op de hoogste delen van de oeverwallen en nieuwe bewoning langs de
dijken. Het feit dat de laatste loop van de O u d e Maas grotendeels te zuiden van
haar vorige oeverwalsysteem liep maakt e.e.a. nog gecompliceerder. Vandaar dat
ook aan de Maasloop zelf archeologische potenties zijn toebedacht.
-

-
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hoop van de Aim, de Eem, de Middel en de henedenloop van de Dubbel. Juist op de
oostgrens van het studiegebied raken we westwaarts de bodemkundige e n
geologische informatie van de loop van de Aim en de E e m en van de
Middel/Dussen kwijt en zijn we geheel aangewezen o p de historische
tcconstructies van Ramaer c.s. Dit betekent voor de archeologische potenties dat
langs deze veronderstelde rivierlopen een zone met oeverwallen kan worden
verondersteld waarop de bewoning zich op vergelijkbare wijze heeft voorgedaan
als hierboven genoemd.
De Graaf. Via de Graaf waterden de kommen/venige waarden af naar het meest
westelijke, dus laagste punt in de Dordtse Waard. Enkele delen van het trace van
de Graaf zijn al op de 16e-eeuwse kaarten aangegeven. D e hier gepresenteerde
loop is grotendeels gebaseerd op de reconstructie van Ramaer. Daar de Graaf kan
worden vergeleken m e t de vele andere weteringen die in het rivierengebied zijn
aangelegd, is bewoning langs deze wetering ook hier niet waarschijnlijk. Sporen
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van de Graaf zijn bijna overal uitgewist. O m d a t de restanten na 1421 geen
warerstaarkundige functie meer hadden, zijn ook op het I aland van Dordrecht in
dc nieuwe verkaveling geen teminiscenties aan deze Graaf teruggevonden.
Zandlandschap
— De donken of dekz^iindopdnikingeii ten zuiden van de O u d e Maasloop vvaren vanouds
bewoond. Voordat het achterliggende vccugcbicd was ontgonncn maakte dc
bewoning onderdeel uit van hel rivieren/waardengebied. \ ' a n Dubbeimonde,
\lmonde en Raamsdonk kan worden aangetoond dat het hier oorspronkelijk
donken betreft die bij de overstroming van c\c (irootc Waard als het wan- kunnen
zijn onthoofd, waardoor de basis buiten hei bereik van de grondboren van de

bodemkundigen bleef. Voor Drimmelen is dal onzeker.

Middeleeuwse agrarische veenontginningen
-

Het slolenpiilmoii van de eerste oiilginn'/ngshtse van hel veen. Hoe de inrichting van de
veengebieden er precies uit moet hebben gezien is niet exact weer tc geven.
Mogelijke sporen hiervan zijn door estuariumkleien afgedekt. Een belangrijk deel
van de percclering is praktisch zeker d o o r de brede bundel overstromingsgeulen
wcggeslagen, hoewel her hoekige verloop van cnkclc van deze geulen kan duiden
o p het oprukken van de zeeinvlocd via doorgaande vccnwcrcringcn \ a n v

-

Primaire en secundaire bewoningsassen in hel veen. Hoewel duidelijk is dar de
veenontginningen niet pal langs de oever van de O u d e Maas zijn aangevangen,
maar 'achter' de donken, is niet zeker waar de eerste ontginningsasseo exact
kunnen worden gepositioneerd. En gezien de veronderstelde ontgi
systematiek staat of valt de locatie van eventuele secundaire bewoningsassen met
de plaats van dc oudste, en met de gehanteerde vcrkavelingsdieptc. Mocht in dc
toekomst op sporen worden gestuit, zoals die uit andere veenontginningen
bekend zijn, dan kan de inrichtingssv s.cmattck mogelijk gedetaillecrdcr en exacter
worden ingevuld.

-

Gebieden met verkave/ingsreslen van vdOr 1421. In het zuiden van het studiegebied
liggen enkele complexen waarvan de verkaveling vvaarschiinlijk niet door dc 15ceeuwse overstromingen is aangetast. Dat wil niet automatisch zeggen dat deze
verkaveling rechtstreeks terug te voeren is tot de oorspronkelijke inrichting van
het gebied. Ook na 1421 is er hier nog wel hei ecu en ander veranderd. Wel
lubbcn deze gebieden mogelijk archeologische potenties, hoewel het ook mogelijk
is dat juist het bodemarchief van deze gebieden door vijf eeuwen agrarisch
gebruik meer is aangetast dan in de door esruariumklei afgedekte delen van het
oude cultuurland. De inrichting van het gebied in de omgeving van Werkendam is
ook zo snel door de Kornse dijk langs de Werken gezekerd, dat ook hier de
verkaveling van voor 1421 nog herkenbaar kan zijn (Renes, 198.5).

1421.

Overige
-

onderscheidingen

Givnyn ran ambachlen en van de Groote Waard hebben direct betrekking op de
reconstructie en zijn in de meest lerterlijkc zin richtinggevend geweest voor dc
invulling van de verschillende gebieden met verkaveling. De grenzen van dc
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veenontginningsblokken (paarse lijnen) blijken anders re lopen dan de
ambachtsgrenzen die Ramaer in Veenriin veronderstelde (onderbroken gestreepte
rode lijnen). Her grootste deel van de begrenzing van de G r o o t e Waard is slechts
veronderstellendervvijs aan tc geven. D e zuidgrens tussen Brock en 'onder'
Raamsdonk is deels weergegeven (Rcnes, 1985, en voor het VCTVolg OOStwaaxts:
D e Bont, 1993). Deze fenomenen hebben geen archeologische betekenis, maar
bevestigen nog eens het verschil in landschappelijk inzicht tussen de 19e-ecuwse
reconstructies van Ramaer c.s. en de onderhavige historisch-geografische.
\li!'ii!erin»srichtiiig. Voor zowel de zuidelijke veengebieden als ook het
rivierengebied tussen Maas en Merwede is de oorspronkelijke afwateringsrichting
aangegeven.
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Archeologische waarden, vindplaatsen en verwachtingen

4.1

Methode en bronnen

Inleiding
Het begrip archeologische waarden is van toepassing op enerzijds bekende
archeologische vindplaatsen (locaties) en anderzijds onbekende archeologische
vindplaatsen (vci-wachnngszones). Archeologische vindplaatsen zijn in het kader van
dit onderzoek omschrcven als locaties waar archeologische vondsten zi)n gedaan.
Archeologische vindplaatsen hebben een bepaalde relatie met her land-chap.
Landschappelijke kenmerken bepalen voor een belangrijk deel de geschiktheid of
aantrekkelijkheid van een locatie voor bewoning. Is cr bijvoorbeeld sprake van een
hoogwatervrije / o n e , dan is dit een potentiele bewoningslocatie. Bodemkundige
karakteristieken kunnen indicatief zijn voor een locatie die geschikt was VOOI
landbouw. Kennis ewer relaties tussen bekende archeologische vindplaatsen en

landschappelijke kenmerken wordt in de archeologie gebruikt om de archeologische
verwachting van een bepaald gebied re kunnen bepalen. D e z e archeologische
verwachting kan gedefinieerd worden als de verwachte dichtheid aan archeologische
vindplaatsen binnen een bepaalde zone. O p deze manier zijn de archeologische
w aarden toegekend aan het in archeologisch op/iclu slecht bekende studiegebied.

In het studiegebied is nooit grootschalig systematisch archeologisch onder/oek
uitgevoerd. D e belangrijkste oorzaak hiervoor is de opbouw van het gebied, die dc
toegankelijkheid van relevante afzettingen in sterke mate bcmocilijkt. In het gehele
gebied is ten gevolge van dc St. Elisabethvloed een afdekkendc laag aanwezig v an 0-5
m dikte. Gedeeltes van het studiegebied zullen door erosie geen archeologische
vindplaatsen meer bevarten.
Het archeologisch onder/oek is hier uitgevoerd als bureauonder/ock waarbij zoveel
mogelijk bestaande kennis over archeologische waarden is verzameld, die vervolgens
gebruikt is om in combinatie met landschappelijke informatie te vcrtalen naar een
archeologische waarden- en vervvachtingskaart.
Gefaseerd
onderzoek
Met het oog op de grote omvang van het snidiegebied is gekozen voor een duidelijke.
gefaseerde aanpak van het onderzoek. Voor de totstandkoming van een archeologische
vervvachtingskaart met een beschrijving van archeologische waarden zijn de volgende
stappen gevolgd:
- Inventarisatie archeologische gegevens. Een inventarisatie van bestaande archeologische
[evens is nodig om inzicht tc krijgen in de ligging en verspreiding . an bekende
archeologische vindplaatsen in het studiegebied. D e inventarisatie is niet
uirpurtend, maar heeft wel als doel o p een efficiente wijze een ZO volledig mogelijk
beeld te krijgen van de bestaande rocstand. De voor dc archeologische
inventarisatie geraadpleegde bronnen zijn: Archeologisch cxpertiscccntrum
ARCHIS; Centraal Archeologisch Archicf (CAA) van de R O B ; Centraal
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Monumenten Arcbief (CMA) van de R O B ; Indicatieve Kaart van Archeologische
Waarden 1 : 50 000 (IKAW); Litcramur en kaartmateriaal; I ntversiteit van Leiden:
gegevens van de gemeentclijk archeoloog van Dordrecht: gegevens van
amateurarcheologen.
-

DaLircnivrking. Het resultaat van stap 1 was een sterk heterogene hoeveelheid
gegevens die ordening en kritische analyse behoefde o m tot selectie van bruikbaar
uitgangsmateriaal tc kunnen komen.

-

I eiraard/gen archeologische waarden kaart. D e archeologische gegevens zijn tijdens stap
J verwerkt rot een archeologische waardenkaart. D e hierop weergegeven
vindplaatsen zijn voorzien van een volgnummer dat correspondeert met de
nummering van een begeleidende vindplaatsenlijst. Er wordt een onderverdeling
gemaakl naar vindplaatsen met een vorm van wettelijke bescherming cn naar
iv pcring van dc vindplaatsen. Bij de typering moet worden gedacht aan o.a. losse
e n / o t verspoelde vondsten en complete nederzettingsterreinen.

-

Opstellen venvacblingsmodel. Tijdens stap 4 zijn de archeologische gegevens
gekoppeld aan landschappelijke gegevens. Een belangrijk deel van de
landschappelijke gegevens is ontleend aan de geologische kaart en de historischgeografische kaart van het cultuurlandschap voor 1421 en het cultuurlandschap na
1421 in verband met gegevens over erosie. Daarnaast zijn verscheidene kaarten
geraadpleegd
voor
specifieke
informatie
ten
aanzien
van
archeologische/landschappelijke vraagstellingen. D e nadruk lag hierbij vooral op
relaties tussen landschappelijke kenmerken en de siruering van archeologische
vindplaatsen.

-

I ervaardigen venvachtingskaart. Na het bepalen van de vervvachtingseenheden, zijn
deze gedigitaliseerd. O p basis hiervan is de kaart met archeologische waarden en
vcrvvachtingen vervaardigd.

Totstandkoming

van de kaart

O p de archeologische waarden- en vervvachtingskaart (bijlage 3) zijn zones met
verschillen in archeologische verwachting aangegeven, vvaarbi] een indeling in de
klassen hoog, middelmatig en laag is gehanteerd. Voor de eenheden 'archeologische
verwachting' geldt dat de begrenzing en omvang zo exact mogelijk op de kaart is
aangegeven. Voor de eenheid 'vermoedelijke bewoningskern op basis van
archeologische gegevens' is o p de kaart een gebied aangegeven waarbinnen de
eventuele testen van de bewoningskern worden verwacht. Ditzelfde geldt voor de
eenheid 'vermoedelijke bewoningskern op basis van
historisch-geografische
gegevens' waar rond een gcrcconsrrueerd punt een cirkel met een straal van 750 m is
aangegeven. Dit betreft dus een zoekgebied waarbinnen de eventuele resten van de
vermoedelijke bewoningskern aanwezig zijn. O p dc waarden- en vervvachtingskaart
staan tevens de bekende archeologische vindplaatsen aangegeven (archeologische
waarden). \ ' o o r de bekende archeologische vindplaatsen is een gebied met een straal
van 100 m gerekend vanaf de centrumcoordinaat gehanteerd.
D e archeologische archiefgegevens hebben een sterk wisselende betrouwbaarheid.
Wat betreft de dateringen van de vindplaatsen is de aard en datum van de
vondstmelding bepalend voor de mate waarin een exacte datering kan worden
gegeven. Enkele vondstmeldingen hebben betrekking op gegevens van opgravingen.
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waarbij strarigiafie cn vondstmateriaal tor een zeer betrouwbare datering leiden. De
meeste vondstmeldingen hebben een veel lagere betrouwbaarheid, omdai het
bijvoorbeeld gaat o m de vondst van een enkele scherf of een vuurstenen artefact
Waarvan de context en de datering onduidelijk zijn.
Wat betreft dc rypcring (complcxtypc) van de vindplaatsen geldt in principe hetzelfde
als voor de datering. De tvpering van een vindplaats is Ling niet altijd eenduidig vast
te stellen. In ecu groot deel van de gevallen is sprake van aannames op grond van de
aard van het vondstmateriaal. Slechts in geval van een (proef)opgraving of intensief
booronderzoek kan dc tvpering van een vindplaats met grote zekerheid worden
vastgesteld.
Wat betreft de coordinaten van dc vindplaatsen bestaan er eveneens grote verschillen
in de betrouwbaarheid van de geregistreerde gegevens. De oudcre vondstmeldingen
zijn vaak moeilijk aan de huidige topografische situatie te relateren. D e aard van In i

gebied bemocilijktc vaak het exact vaststellen van vindplaatslocaties m het veld. Dit
betekent dat de aangegeven locaties van sommige vindplaatsen niet exact op de kaart
is weergegeven. Voor de categorie Vermoedelijke bewoningskern' op basis van
archeologische gegevens is daarom een zoekgebied o p de kaart aangeven waarbinnen
de vindplaats zich naar alle waarschijnlijkheul zal bevinden.
Aanbevelingen
voor stappen bij
vervolgonderzoek
1. I 'erkennendbnomndcirzoek. D c / c vorm van booronderzoek is sterk geologise!) v.m
aard en is met name bedoeld o m de geologische opbouw van de / o n e beter in
kaart te kunnen brengen. Hierbij worden afhankelijk van de lokale situatie,
boringen in een of meer boorraaien uitgevoerd. Het verkennend booronderzoek
kan uitmonden in een advies voor karterend booronderzoek (AA1-1).

2. Aanvullende Archeologische Inventarisatie-1 (AAJ-f): de kartering. Het doel van een
AAI-1 is (nog onbekende) archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. In de
meeste gevallen bestaat een kartering uit booronderzoek

3. Aanvullende Archeologische lnventarisatie-2: (A U-2): de waardering. Een A.AI-2 dient
o m de waarde vast u- stellen van archeologische vindplaatsen the tijdens de AAI1 aan het licht zijn gekomen dan wel tijdens de SAI in kaan zijn gebracht. De
vindplaatsen worden onderzocht o p hun fysieke kwaliteit, aard, datering, m m ang
en diepteligging. O p basis hiervan wordt in overleg met het bevoegd gezag een
waardering aan dc vindplaatsen toegekend. In principe komen waardevolle
archeologische vindplaatsen, ook wel archeologische waarden genoemd. m
aanmerking voor behoud.
4. Aanvullend'Archeologisch Onder~oek ( L IO). Ecu A A O dient om meer duidcli|khcid
te verkrijgen over de aard van een archeologische vindplaats. I .cn AA( > kan
gewenst zijn om een archeologische vindplaats zo optimaal mogelijk te kunnen
behouden, bijvoorbeeld door middel van inpassing. I .en AA() is tevens gewenst
voorafgaand aan een archeologische opgraving teneinde gedetailleerde gegevens
te verkrijgen o m de opgraving zo doelgericht mogelijk te kunnen uitvoeren.
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4.2

Bewoningskarakteristiek sinds de oude steentijd

In principe is het mogelijk dat er in het studiegebied bewoning heeft plaatsgevonden
vanaf de oude steentijd (Paleolithicum tot 8800 voor Chr.). Kampementen van de
jagers en verzamelaars die toen als nomaden rondtrokken kunnen in het studiegebied
worden aangetroffen. Deze kampementen bevinden zich vaak op de hogere delen
v an het landschap, zoals dekzandruggen en rivierduinen. Ditzellde geldt voor
kampementen uit de midden-stcentijd (Mesolithicum 8800-4900 voor Chr.). D e
voedselrijkheid van gradientzones (hoog/laag en d r o o g / n a t ) vormde hierbij een
belangrijke vestigingsfactoi. Vanaf de nieuwe steentijd (Neolirhicum 53(H) - 2000
voor Chr.) toen de landbouw haar eerste intrcde deed, vormde ook de naruurlijke
vruchtbaarheid van de bodem een belangrijke factor bij de keuze van
bewoningslocaties. In de daarop volgende Bronstijd (2000-800 voor Chr.) en IJzertijd
(800-12 voor Chr.) werd dit steeds belangrijker. Bewoning vond plaats op de hogere
delen van het gebied, zoals rivierduinen en dekzandruggen, maar vooral op
kreekruggen en de oeverwallen van rivieren. O o k in de Romeinse tijd (12 voor Chr. 450 na Chr.) zijn het vooral dc oeverwallen van dc riviedopen waar de bewoning zich
concentreerde. Vanaf de Vroege Middeleeuwen (450-1050 na Chr.) zijn de hoogste
delen van de oeverwallen nog steeds bewoonbaar, maar worden ook kunstmatige
hoogtes opgeworpen (woonheuvels) om hoog en droog te kunnen w o n e n in dir
watcrrijkc gebied. In de Late Middeleeuwen (1050-1500 na Chr.) worden de eerste
dijken aangelegd o m het gebied bewoonbaar te houden. D o o r dc beter
gecontroleerde waterhuishouding en de ontginning van het uitgestrekte veengebied
kon het areaal bewoonbaar gebied belangrijk worden uitgebreid.

4.3

Toelichting op de archeologische waarden- en
verwachtingenkaart

Archeologische waarden
Na de eerste analvse van vondstmeldingen is gebleken dat er binnen het srudiegebied
43 locaties bekend zijn die als archeologische vindplaats kunnen worden aangemerkt
(bijlage 3). O p sommige locaties zijn overigens vondsten uit meer perioden bekend.
Bovendien zijn er vijf terreinen geregistreerd in het Centraal M o n u m e n t e n Archief
(CMA) v an de R O B .
Met uitzondering van de CMA-terreinen heeft geen van de eenheden o p de kaart een
beschermde status. Voor de vijf CMA-terreinen gelden regels en richtlijnen die door
de Rijksdienst voor het ()udheidkundig Bodemonderzoek (ROB) zijn opgesteld. Het
betreft vtjt rcrrcincn die worden omschreven als 'terreinen van hoge archeologisclu
waarde'. Dit zijn terreinen van oudheidkundige betekenis die op grond van de di M >I
de ROB gehanteerde criteria zijn aangewezen als behoudenswaardig. In een aantal
gevallen is de exacte kwaliteit en omvang van het terrein nog niet bepaald. Wel is
duidelijk dat er sprake is van een terrein van hoge archeologische waarde. O p grond
van vervolgonderzoek kan een dergelijk terrein alsnog worden voorgedragen om
beschermd te worden als wertelijk monument. Terreinen van hoge archeologische
waarde kunnen in een later stadium worden voorgedragen voor bescherming ex
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artikel 3, teneinde een wettelijke bescherming te verkrijgen ex artikcl 6 van de
\ 11 mumentenwet 1988.
In het studiegebied worden vier archeologische vindplaatscategoriecii onderscheiden.
1. Sporen van bewoning, sporen van begraving, overig en losse vondsten. Sporen
van bewoning hebben beu-fkking op alle sporen die samenhangen met tijdelijke
of pcrmancntc \ crblijfplaatsen. Het gaat hier om kampementen uit de steentijd
waar tcntcn of simpele hurten werden opgebouwd, en o m boerdcri|cn.
woonhui/cii, stallen, opslagschuurtjes (spickers) en andere bouwwerken uit latere
periodes.
2. Bij sporen van begraving moer gedacht worden aan locaties waai dc doden
werden begraven. Dit kan gaan o m o.a. individuele begravmgen, uincm c-ldcn
(grafveld met crematiegravcn), grafvelden en kcrkhoven.
3. Bij de categoric 'overig' moet worden gedacht aan alle overige sporen die niet
direct als bewonings- en of begravingsspoten tc karakterisercn zijn
4. D e laatste categorie die is onderscheiden betreft de losse vondstc-n. I let gaat
daarbij om vondsten die geen directe context (meer) hebben, "t waarvan de
context (nog) niet bekend is. D o o r rivieren verspoeld vondstmateriaal kan als
losse vondst worden aangemerkt, maar ook een stenen bijl die 'toevallig' ergens is
blijven liggen ver weg van de nederzetting. Ecu locvalsvondsi van ecu
aardewerkscherf kan als losse vondst worden aangemerkt, maar kan bij nailer
onderzoek een locatie met sporen van bewoning (zoals een boerderij) blijken u

zijn.
Daarnaast is op de archeologische waarden- cn v crwachtingskaarr aangegeven mi
welke archeologische periode dc vondsten datcren.
I )c oudste bekende vindplaats dateert uit het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.) en
betreft een stenen bijl in Geertruidenberg. O o k uit de daarop volgende Bronstijd
(2000-800 voor Chr.) is een vondst bekend die gedaan is bij bagger* erkzaamheden in
de haven van Geertruidenberg. Lit de Romeinse tijd (12 voor Chr. - 4.50 na Chr.) zijn
o p enkele locaties in het studiegebied archeologische sporen aangetroffen. Het
betreft een drietal losse vondsten uit de omgeving van Sliedrecht en een losse vondst
uit de omgeving van de Polder O u d e llardenhock. In de haven tegenover Sliedrechi
is een vindplaats bekend die als nederzetting is te interpreteren. O o k o p de oeverwal
van de Dubbel is Rometns vondstmateriaal aangetroffen.
Bcvvoiiingssporen uit de Vroege Middeleeuwen (450-1050 na Chr.) zijn nagenoeg
onbekend in het studiegebied: de kerk van Geertruidenberg kent een VroegMidclclccuwsc bouvvfase. Uit de Late Middeleeuwen (1050-1500 na Chr.) is
daarentegen relatief veel informatie voorhanden. O p de stroomrug van de Maas,
Aim, Dubbel en Werken zijn Laat Middeleeuwse nederzettingen bekend. Het betreft
hier voormalige dorpen die tijdens de Elisabethvloed verdronken zijn. l e n zuiden
van de oeverwal van de Maas worden o.a. o p grond van historisch-gcogiafischc
gegevens (zie hfdst. 3) eveneens middeleeuwse nederzettingen v e r m o e d Verspreid
over het gebied zijn verder nog ccn aantal middeleeuwse vindplaatsen bekend. I let
betreft hier o.a. een kasteclterrein bij Hank, een Kloosterrcrrein bij Werkendam, het
verdronken dorp Houvveningen en enkele woonterpen op het /tudclijk deel van het
eiland van Dordrecht.
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Archeologische
verwachtingen
O p de archeologische kaart (bijlage 3) zijn drie soorten archeologische verwachting
onderscheiden: hoog, middelmatig en laag. Deze onderverdeling geeft de verwachte
dichtheid aan archeologische vindplaatsen weer. Bij een hoge archeologische
verwachting wordt de hoogste dichtheid aan archeologische vindplaatsen verwacht.
D e indeling is gebaseerd op kennis over de sirucring van archeologische vindplaatsen
en kenmerken van het natuurlijke landschap. Het betreft hier een zogenaamde
hvbride methode die is gebaseerd op een combinatie van kennis over de bekende
vindplaatsen in het studiegebied, algemene hypothesen ewer locatiekeu/c van mensen
in het verleden cn kennis van de landschappelijke onrwikkcling van het gebied. D e
afbakening van soorten verwachting is met andere woorden niet statistisch
onderbouwd of met behulp van een GIS-model berekend. Het geringe aantal
bekende archeologische vindplaatsen in het studiegebied zelf laat het niet toe dat de
verwachtingswaaiclc-s rekenkundig worden bepaald.
Naast de vcrvvachringswaardes hoog, middelmatig en laag zijn ook vermoedelijke
locaties van middeleeuwse bewoningskernen aangegeven. I let gaat hier ook o m c m
hoge of middelmatjge archeologische verwachting, maar dan gebaseerd o p specifieke
historisch-geografische
en archeologische gegevens. Het betreft
hier de
vermoedelijke locaties van middeleeuwse bewoningskernen waarvan de naam bekend
is, maar waarvan de exacte locatie nooit is vastgesteld.
De kaart is tot stand gekomen door een beoordeling van de archeologische
verwachtingswaarde van dc individuele geologische eenheden (zie bijlage 1) en de
vermoedelijke locaties van middeleeuwse bewoningskernen. Naast een beschrijving, een
aanduiding van dc verwachtingswaarde en -periode is per legendaeenheid van de kaart
van de geologische ondergrond een advies opgenomen voor eventueel aanvullend
archeologisch onderzoek. Voor een verklaring wordt hier verwezen naar paragraaf 4.1.
/ : dek.-^and

Beschrijving

In deze zone bevindt zich dekzand direct aan de
oppervlakte. Er zijn bekende bevvoningssporen
vanaf de prehistoric aanwezig.
Verwachting archeologie: hoog
Yerwachting periode(s):
alle
\ crwachting dicpteligging: vanaf maaiveld
\clvics:

2: deks-and en/oj' rivierduin
Beschrijving

30

voorafgaand karterend onderzoek (AAI-1)/
werkzaamheden in principe vermijden

Het betreft hier een aantal locaties o p het
zuidelijk gedeelte van het eiland van Dordrecht
waar
Hollandveen
en
komafzettingen
grotendeels ontbreken. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dar ter plaatste zandopduikingen
aanwezig zijn geweest (zie par. 2.2). Aangezien
deze opduikingen thans waarschijnlijk niet meer
aanwezig zijn is de archeologische verwachting
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middelmatig. In verband met de onduidelijke
genese van deze locaties en het feit dat niet kan
worden uitgesloten dat er restantcii van
opduikingen aanwezig zijn, wordt verkennend
booronderzoek geadviseerd.
middelmatig

Verwachting archeologie:
alle
Verwachting periode(s):
Verwachting diepteligging: vanaf maaiveld
Advies:
v erkennend booronderzoek

>' en 5: dekzand eu .meei/wsmeltii>aler,//-~elli/ige// al dan niei bedekt met /rrslage/i veen
In deze zone is het oude landschap door erosie
Beschrijving:
verdwenen. Archeologische sporen zijn niei u

verwachten,
Verwachting archeologie:
Verwachting periode(s):
\ crwachting diepteligging:
Advies:

met

uitzondering

van

losse

v erspt .elde! vt mdstcn.
laag
alle
vanaf maaiveld
geen

4: taafveen op dekzand en sneevwmeltivaterafs^ttin^m
Beschri|ving:

In deze zone, ten zuiden van de Amer, is het
oude dekzandlandschap afgedekt door een in
dikte varierend pakket v e e n In dit gebied zijn

naar

verwachting

(nog

niet

gekarteerde)

dekzandopduikingen aanwezig met mogelijk
prehistorische bewoningssporen. Aan of direct
Ofider het maaiveld kunnen sporen uit de
nieuw c tijd worden verwacht.
\'crwachting archeologie: middelmatig
Paleolithicum - Neolirhicum / Late MiddelVerwachting periode(s):
eeuwen
Verwachting diepteligging: 0-5 m onder maaiveld
Advies:
v ci kennend booronderzoek
6: oever- en komnj'peilingen op veen op dekzand en sneeummeltnhitera(:\ettiiigen
In deze zone bevinden zich komafzettingen die
Beschrijving:
hoofdzakelijk door de middeleeuwse Maas zijn
afgezet.
I ir
historisch-geografische
landschapsreconstructie blijkt de Maas in de Late
Middeleeuwen m het oostelijk gedeelte van d e / e
zone een stroomgeul gehad. De gehele zone
vormde in de Late Middeleeuwen een primaire
oiirginningsas met ecu aantal bewoningskernen
(zie ook zone 1 'eiv/nedelijke locaties ran middelce/twse
bewoningskernen (I) en par. 3.2)
Verwachting archeologie: middelmatig
Late Middeleeuwen
Verwachting periode(s):
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Verwachting diepteligging: 2-4 m onder maaiveld
Advies:
karterend booronderz< ick (A A I-1,1
7: /ossicle slmomgordels (actie/ tot ca. 5000 BP)
Beschrijving:
Het betreft hier de oever- en beddingafzettingen
van fossicle stroomgordels waarop bewonings
Sporen zijn tc verwachten vanaf het Neolithicum. Het is onbekend in hoeverre de
oeverafzettingen overal nog intact zijn.
Verwachting archeologie:
hoog
Verwachting periode(s):
vanaf Neoliticum
Verwachting diepteligging: 5 m - N A P
Advies:
voorafgaand karterend booronderzoek (AAI-1)/
werkzaamheden in principe vermijden (afhankelijk van geplande diepte van ingreep)
8: slmomgordel van o.a. de Werken en Dussen (actie/ lot ca. I~50 BP)
Beschrijving:
Het betreft hier de oever- en beddingafzettingen
van o.a. de Werken en de Dussen waarop
bewoningssporen zijn te verwachten vanaf de
Romeinse tijd. Het is onbekend of de
oeverafzetingen overal nog intact zijn.
Verwachting archeologie:
hoog
Verwachting periode(s):
vanaf Neolirhicum
Verwachting diepteligging: 0-3 m - N A P
Advies:
v erkennend/karterend booronderzoek (AAI-1)
9: slmomgordel van de Maas. Dubbel en . Um (actief lol ca. 1000-700 BP)
Beschrijving:
Het betreft hier de oever- en beddingafzertingen
van de Maas, Dubbel en Aim, waarop
bewoningssporen zijn te verwachten vanaf de
Romeinse tijd. 1 )e hoge archeologische verwachting geldt uitsluitend VOOI die delen waar de oeverafzetingen nog ongestoord aanwezig zijn. Ten
westen van het studiegebied is vastgesteld dat de
oude stroomgordel van de Maas plaatselijk sterk
geerodeerd kan zijn. Dir betekent dat soms alleen
de grofzandige geulafzernngen aanwezig zijn en de
in archeologisch opzicht meest kansrijke oeverafzettingen verdwenen zijn. In dat geval is de
archeologische verwachting niet hoog maar laag!
Verwachting archeologie:
Verwachting periode(s):
\ crwachting diepreligging:
Aclv ies:

32

hoog
vanaf Romeinse tijd
0-3 m —N A1'
voorafgaand karterend booronderzoek (AAI-1)/
werkzaamheden in principe vermijden (afhankelijk van geplande diepte van ingreep!
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10: huidige ririercn
Beschrijving:

Huidige stroomstelsels. Hooguit
(bagger)vondsten tc verwachten
Verwachting Archeologie: laag
Verwachting penode(s):
alle
Verwachting diepteligging: n.v.t.
\dvies:
geen

zijn

It >sssc

/ / : diepgelegen pleistocenerivierduinen(donken)
Beschrijving:
Het betreft hier twee bekende donken bij
Sliedrecht die met boon mdetZi >ck aan het licht
/i|n gekomen. O p een van de donken is in het
kader van onderzoek in verband met de aanleg
van de Beniweroutc prehistorischc bewoning
aangetroffen.
Verwachting archeologie: hoog
vanaf Mcsolithicum
\ crwachting periode(s):
Verwachting diepteligging: 8-10 m onder maaiveld
Advies:
voorafgaand karterend booronderzoek (AAI-1)/
werkzaamheden vermijden (afhankelijk
van
geplande diepte van ingreep)
12 en 13: Hollandreen en kom kleigebied
Beschrijving:
Het betxeft hier het uitgebreide komgebied ten
noorden van de stroomgordel van de Maas. Het
komgebied
heeft
een
lage
archeologische
verwachting, maar aangezien er zich binnen deze
zone mogelijk nog niet gekarteerde (diepgelegen)
zandopduikingen bevinden en aftakkingen van de
fossiele stroomgordels, is gekozen VOOI een
middelmatigc verwachting. Bovendien zijn in her
gebied aanwijzingen voor verdronken dorpen
waarvan de exacte locaties niet bekend zijn.
Dankzij archeologische vondsten is de locatie van
enkele dorpen met enige zekerheid aan te geven
(zie zone I ew/oedelijke locaties van middeleeuwse
bewoniugsksnieri (UJ).
Ve twach ting archeolt >g i i: middelmatig
vanaf Neolithicum
Verwachting pcriode(s):
Verwachting diepteligging: 3-5 m onder maaiveld
verkennend booronderzoek
Advies:
I ermoede/i/'ke locaties van middeleeuwse bewoningskernen (I)
Beschrijving:
Op
grond
van
geologische,
historisch
geografische en crymologischc i n h u m a n e zou
het hier gaan o m middeleeuwse bcwonmgs
kernen gaan (zie par. 3.2). Het betreft in het
geval van Dubbelmondc, Almonde en Raams

Alterra-rapport 121

33

donk bewoningskernen die zich mogelijk op
zandopduikingen bevinden. Voor al deze
locaties geldt dat de huidige topografie sterke
rwijfcls oproept over de mogelijke aanwezigheid
van archeologische sporen. Alle vier de locaties
worden door waterlopen doorsneden!
Verwachting archeologie:
middelmatig
Verwachting periode(s):
late middeleeuwen
Verwachting diepteligging: vanaf maaiveld
Advies:
karterend onderzoek (AAI-1)
ermoedelijke locaties van middeleeuwse bewoningskernen (II)
Beschrijving:
O p grond van historische en archeologische
informatie gaat het hier om de middeleeuwse
bewoningskernen van vermoedelijk Houweningen,
Heeraartswaarde, Oud-Dnmmclen, Wolbrantskerke of Nesse en 1 .rkentrudekerke. O p al deze
locaties zijn reeds middeleeuwse bewoningssporen
bekend.
Verwachting archeologie: hoog
Verwachting periode(s):
Late Middeleeuwen
Verwachting diepteligging: vanaf maaiveld
Advies:
voorafgaand karterend booronderzoek (AAI-1)/
werkzaamheden in principe vermijden (afhankelijk van geplande diepte van ingreep)
Bekende archeologische vindplaatsen
Beschrijving:

Locaties van bekende archeologische vindplaatsen. In de meeste gevallen heeft geen
waarderend onderzoek plaatsgevonden
Verwachting Archeologie: hoog
\ crwachting periode(s):
afhankelijk van locatie
Verwachting diepteligging: afhankelijk van locatie
Advies:
werkzaamheden vermijden (afhankelijk van
geplande diepte van de ingreep)/ waarderend
booronderzoek (AAI-2)

( \/ I teireinen
Beschrijving:
Verwachting Archeologie:
\ crwachting periode(s):
Verwachting diepteligging:
Advies:

M

Terreinen van hoge archeologische waarde
hoog
afhankelijk van locatie
afhankelijk van locatie
behoudenswaardig/waarderend booronderzoek
(AAI-2)
en/of
Aanvullend
Archeologisch
Onderzoek (AAO)
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Geomorfologische gesteldheid en aardkundige waarden

5.1

Methode en bronnen

D e kaarr van de geomorfologische gesteldheid beschrijft de verschillende
terreinvormen in het huidige landschap van de Biesbosch cn geeft inzicht in de
ontstaanswijze van dc/c vormen (bijlage 4). Deze kaarl vormt her uitgangspunt voor
de aardkundige waardering (bijlage 5). O p de kaarr met de waarden zijn de
afzonderlijke terreinvormen met meer benocmd; daarom wordt geadviseerd dc/c
twee kaarten in combinatie te gebruiken.
Kaart van de geomorfologische
gesteldheid
D e kaart is samengesteld met behulp van gegevens over de terreinhoogte
(hoogrepuntenkaart. schaal 1 : 10 000, Top-Dicnsii, de bodem en geologic
(Sonnevcld. L957; Bodemkaart van Nederland 1 : 5 0
K 1981-1990) en kennis
omtrent de werking van geomorfologische processen. Voor een deel van het
studiegebied was een concept voor de geomorfologische kaart reeds beschikbaar
(Alterra). Deze vormde her uitgangspunt v o o r de volledige kartering. Met gebruikte
materiaal is gebaseerd op materiaal met een minimale nauwkeurigheid schaal 1 : 50
(Kill.

Kaart van de aardkundige
waarden
Bij de aardkundige waardering worden terreinvormen beoordeeld op het nog acuct
zi|n van het vormende proces. en indien het proces inactief is geworden, in hoeverre
dc terreinvormen bijdragen aan de beschii|v ing of reconstructie van de genese van
het landschap. Dit wil zeggen dat een terremvorm een hogere waarde heeft naarmate
het meer informatie biedt over de ontstaansw ij/c van het landschap cn het
terreinvormende proces nog actief is. Dc waardering is afzonderlijk uitgevoerd VOOI
vtcr gcnctisch homogene (deel)landschappen. Deze deellandschappcn /i|ii afgeleid
van de kaart van de geomorfologische gesteldheid.
O m de waarde van de terreinvormen te kunnen bepalen, zijn deze beoordeeld o p de

volgende criteria:
— Actuele processen: Het uitgangspunt is dat terreinvormen die onder invloed staan van
een actief geomorfologisch proces een hogere informatiewaarde verschaffen over
de ontstaanswijze van het door datzelfde proces gevormde landschap dan
terreinvormen waarbij het proces gestopt is. D c mate waarin het proces voorkomt
speelt bij de beoordeling geen rol.
— Kenmerkendheid: Terreinvormen die kenmerkend zijn voor de genese van een
bepaald landschap en alleen in dat landschap voorkomen worden boget
gewaardeerd. I cn kenmerkende terreinvt.rm v crschaft meer informaric over de
genese van dat landschap. Voor dc beoordeling van dit criterium per rerretnvurni
is gebruik gemaakt van een nationale indeling in geogenetisch homogene
landschappcn VOOI de kartering van 'Aardkundige waarden in Nederland' (Maas
en Wolfert, 1997), waarin per landschap o p kwantitatieve wij/c tic kenmerkende
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terreinvormen zijn vastgesteld. Terreinvormen die genetisch niet in het
betreffende landschap 'rhuishoren'. e n / o f door (grootschalig) ingrijpen d o o r de
mens uit andere terreinvormen zijn ontstaan scoren nier op kenmerkcndheid.
— Zeldzaamheid: Terreinvormen die weinig voorkomen worden extra gewaardeerd.
(>m zeldzaamheid te kunnen waardcren moet een refercntiekader worden
vastgesteld. Het refercntiekader voor zeldzaamheid van terreinvormen wordt
gevormd door de indeling in geogenetisch homogene landschappcn van de kaart
'Aardkundige waarden in Nederland'.
Gaafbeid: I.en gave terreinvorm heeft een grotere herkenbaarheid dan een
aangetastc icrreinvorm en heeft daarom een hogere geogenctische informatiewaarde. Bij de beoordeling van de gaafheid is vooral gelet o p de herkenbaarheid
van dc geogenctische terreinvormen en patronen op bestaand luchtfoto- en
kaartmateriaal. Hen waardering van de gaafheid in het veld heeft niet
plaatsgevonden.
Voor elk (deel)landschap is een tabel opgesteld met daarin de

voorkomende

terreinvormen. Voor elke terreinvorm is op kwalitatieve wijze nagegaan of deze
voldoet aan de vier boven genoemde criteria; zo ja dan is dit per criterium
aangegeven met een +, zo nee dan is dir aangegeven met een 0. D e score voor de
vier bcoordclingsfactoren is bij elkaar opgeteld. Een 0 draagr niet bij aan het
eindresultaat. D c totaalscore is de waardering. De waardering is ingedeeld in vijf
klassen:
Zeer waardevol
+++ +
Waardevol
+++
Matig waardevol
++
Weinig waardevol
+
Nauwelijks waardevol
0

5.2

Landschapsgenese na 1421

Bij de S t Elisabethvloed in 1421 ging de Groote Waard ten onder d o o r een
doorbraak van de zuidvv estehjk dijk bij Broek (ten noorden van Moerdijk), gevolgd
door een doorbraak van de Merwededijk bij Werkendam (Oude Wiel). Bijna
anderhalve eeuw na de teloorgang van de G r o o t e Waard stond het gebied nog vrijwel
geheel onder water cn hadden zee en rivier vrij spel. Vanaf de eerste helft van de 16e
eeuw komt het landschap van dc biesbosch /oals we dat nu kennen tot onrvv lkkeling.
Vanuit verschillende kanten komt het Biesboschesruarium tot opslibbing. Vanuit de
monding van de Merwede in het Bergsche Veld, ontstonden door aanvoer van
i iv u rsediment opwassen, zandplaten in het estuarium die geheel werden omgeven
door water. Vanaf het m o m e n t dat deze platen pcrmanenter droogvielen raakten ze
begroeid met pionicrvegeaties en slibden ze verder op Dit stelsel van opwassen
vormde een riv icrdelta die zich vervolgens srerk in zuidvvestelijke richting uitbreidde
(afb. 6). bangs de rivier de Merwede ontwikkelde zich op de resten van de oude
oeverwal ecu nieuwe oeverwal. Ten oosten van de cilandstad Dordrecht kwamen de
eerste aanwasscn boven water, grasgorzen die de kern zouden gaan vormen van het
huidige eiland van Dordrecht. Aanwasscn zijn aanslibbingen aan het 'vaste land' of
uitbreidingen van eerder opgewassen platen. In het westen, grenzend aan het oude
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land van Strijen en het oosten, het gebied tegen her land van Heusden cn Alicna,
ontstonden eveneens uitgestrekte gorzcngebicdcn. Het 'Brabants' veengcbied
bchoorde niet echt tot het estuanum, maar werd wel bij hoog water overstroomd en
met klei bedekt.
Door dc verdere uitbreiding van de nvierdelta in westeli|kc en zuidwesteli|ke IK hunt'
kwam in de 17e eeuw en begin 18e eeuw vrijwel de gehele Hollandse Biesbosch tot
opvvas (afb. 6-8). Naarmate de binnendelta meer werd opgevuld cn naar het
zuidwesrct. opschoof kreeg hc-r getij meer invloed. Er ontstond een landschap van
opwassen met biezen en vloedbos e n / o f griend begroeid, en doorsneden met kreken
in grillige patronen en van elkaar gescheiden d o o r brede killen. D e eerste bekadingefl
in het studiegebied kwamen rot stand rond 1600 op her Eiland van Dordrecht.
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5.3

Toelichting op de geomorfologische kaart

D e opslibbing van het Biesboschestuanum is een samenspel geweest van doot dc
rivier e n het getij gedomineerde processen. Afhankelijk van de positie in het
estuarium cn in de tijd speckle het ene of het andere proces ecu belangrijkere rol in
de vorming van het abiotische landschap. Ook waren er delen waar dc invloed op de
landschapsgenese van zowel de riviet als het getij beperkt vvaren.
( )p basis van verschillen in ontwikkeling kunnen vier
landschappcn in het studiegebied worden onderscheiden (afb.9):
1. Biesboschesmanum.
2. Rivierenlandschap
3. Eiland van Dordrecht,

geomorfologische

4. Biabants veenlandschap.
D e kaart van de geomorfologische gesteldheid (bijlage 4) beschrijft de aanwezige
terreinvormen in deze landschappcn. Een aantal terreinvormen komen in meerdere
landschappcn voor, maar worden alleen genoemd onder het voor die terreinvorm
meest verwante landschap. D e nummers verwijzen naar de legenda cn dc daarbij
behorende bestanden. D e namen van de terreinvormen /i|n in cursief gezet als dc/c
o\ ercenkomc-n met de namen op de kaart.

Bicfbo-di csrciicnum
!JSJ. Rivicrcnl»nd$chap

'//

I iLiiicI ran IX.rdrcchl
rirabants iccnlandschap

'/ De rtcr onderscheiden gomorj'ologiscbe landstbafpen van de Biesbosch
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Biesboschestuarium
I let centrale deel van de Biesbosch is een samenspel van
geli/kreekbeddingeu.
get/joereiwal/en,
platen met weiviugen (opwassen met een klcinschalig stelsel van gctijoeverwailen en
kommen),
buitendijkse aanwasrlaklen en
slikken en platen.
Kenmerkend is het parroon van een vanuit de rivier dc Merwede vertakkend
geulcnstclscl, waarbij de individuele geulen versmallcn, onder invloed van de
getijstroom weer verbreden en tenslotte samcnvloeien in een zeearm: het Hollands
Diep. Van noordoost naar zuidwest zijn alle onrwikkclingsstadia in de
landschapsgenese nog herkenbaar in het Landschap aanwezig. In het noordelijk deel
zijn afzonderlijke plaatgrondcn samengevoegd, ingepolderd en zijn de tussenliggende
getijkreekbeddingen en -ruggen geegaliseerd. In het zuidelijke deel komen
plaatgrondcn, aanwassen en getijkreekbeddingen nog in onbedijkte vorm in
samenhang met elkaar voor. Tussen deze twee uitersten bevinden zich alle andere
onrwikkclingsstadia van het gebied.
In het Biesboschestuarium komen dc volgende terreinvormen voor:
1.
Getijkrrekbedding, ^eeerosiegeul: alle wateren (met uitzondering van de Merwede,
Nieuwe Merwede en Amer) die onder invloed van het getij zijn g e v o r m d
2.
Zandplafen en slikken: onbegroeide zeer dynamische zandplatcn en slikken in de
intergeti|denzone die alleen bij laagwater droogvallen.
3.
lauivasrlakle: laaggelcgen, vlakke aanwassen langs gefijdengeulen en door het
getij beinvloede rivieren.
4.
Getijoeverwallen en weiviugen in gelija/-:xetliugen. geulen bedi/'kf: lage zandige e n / o f
zavclige ruggen direct langs de huidige of voormalige bedding van
getijdenkreken, gevormd d o o r de dagelijkse overstroming d o o r het getij. D o o r
middel van een kade of dijk zijn deze buiten dc directe invloed van de
getijdenwerking gebracht en in cultuur genomen. 1 evens vallen hieronder hoog
opgeslibde aanwassen in geulen en kieekbeddingen. /.ij zijn duidelijk zichtbaar
in het landschap als rug, omdat de omringende zware kleigronden na
ontwatering zijn ingeklonken.
5.
Getijoeverwallen en weiviugen in geli/a/'ellingen. geulen onbedijkt: lage zandige e n / o f
zavelige ruggen direct langs de huidige of voormalige bedding van
getijdenkreken, gevormd door de dagelijkse overstroming door het getij.
Tevens h o o g opgeslibde aanwassen in geulen en kreekbeddingen. D o o r deze
opslibbing blijven (oorspronkelijk laaggelegen) kreekbeddingen als ruggen in
het landschap achter.
6.
Weiviugen in gelijajz-etlingen. platen onbedijkt: opwassen in getijgeulen. waarop. door
opslibbing door getijwerking, zich een gors en kreeksysteem heeft ontwikkeld.
7.
Weiviugen in geli/a/zeflingeu. platen bedijkl: opwassen in getijgeulen, waarop, door
opslibbing door getijwerking, zich een gors en kreeksysteem heeft ontwikkeld.
Nadat deze platen voldoende hoog waren opgeslibd zijn ze door middel van
een kade of dijk buiten de directe invloed van de getijdenwerking gebracht en
in culruur genomen.
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8.

9.

Gcri/a/r-elliugsvlakle: onder invloed van het getij relatief hoog opgeslibde vlakie.
waarvan het oorspronkelijke microrelief van priclen en lage oeverwallen is
verdwenen. Tevens vallen hieronder sierk geegaliseerde
voormalige
getijoeverwallen, getijwelvingen en getijkreken.
Geegaliseerde ge/ijk/wkbedding eu eros/egenl: Bij de samenvoeging van van kleine
polderrjes tot grote pi ildcrs werden de mssenliggende getijkreekbeddingen en
erosiegeulen opgevulde en gecgaliseerd.

Ri\
ierenlandschap
In hel noordoostelijk deel van het srudiegebied (Werkendam) grenst het estuarium
v jtn de Biesbosch
aan
het
Rivierenlandschap.
Kenmerkend
voor
bet
rivierenlandschap zijn de rivieivevenra/ien, kolken en doorbraakwaaiers en de rivierk.ii///men.
O p die plaatsen langs de rivier waar het water bij hoge afvoeren met grote snelheid
her zomerbed verlaat ontstaan oeverwallen. Fijnzandig bcddingmateriaal wordt
hierdoor op de oever afgezet. Dit materiaal kan door de wind tot rivierduinen'
worden gevormd. Een prachtige illustratie van de oevergang van het
rivierenlandschap in het cstuariumlandschap is de waaicr van n\ lcroevcrvvallcn langs
de getijdenkreken ten zuiden van Werkendam. Ecu bijzonder fenomecn is dc
crerassegeul ten westen van Werkendam. Deze geul is rond 1421 ontstaan bij ecu
doorbraak van de oeverwal van de Merwede en is illustratiet voor de fatale doorbraak
van de noordelijke G r o o t e Waarddijk.
Terreinvormen van her riv ierenlandschap van de Merwede zijn:
10.
Ririemeve/wal: lage rug direct langs de huidige of voormalige zomerbedding van
de rivier.
11.
[i/vierv/akte: vlakke relatief hooggelegen terreinen direct gelegen achter dc
nvierocvcrwal.
12.
/ 'ilenvaardrlakte: vlakke, meestal afgetichelde delen van de uiterwaard.
13.
Crevassegeul: geul ontstaan d o o r een doorbraak van de riv leroev erwal, en als
Zodanig bij hoogwater op de rivier meerdere malen als overloopgeul hectt
in-functioneerd (gedeeltelijk nog watervoerend).
14.
Kolk I Wiel: diep, rond water dat achrerblijfr na een dijkdoorbraak.
15.
Doori/raakwaaier. waaiervormige afzetting van (grof) zandig materiaal, gelegen
rondom een kolk en gevormd als gevolg van een dijkdoorbraak.
16.
Rivierkomvlakte onbedijkt: lage, meestal ver van de rivier af gelegen, min of meet
komvormige vlakte in het rivierenlandschap, die door landinwaartse ."crlcgging
van de dijk buitendijks is komen te liggen.
17.
Ririerkomrlcik/e bedijkl: lage. meestal ver van de rivier af gelegen, min of meer
komvormige vlakte in hel riv ierenlandschap.
18.
li/r/eriuvers/erug / stroomrug: stroomrug behorende bij een ouder, onder het
estuarium gelegen rivierenlandschap, die door verschillen in dikte, zcrting en
klink van het afdekkende klcipakket zich in het huidige landschap als rug
manifestecrt.
19.
Rivieriuversievlakle /viatic/ hoogst'/egen: stroomrug behorende bij een ouder, onder
bet estuarium gelegen rivierenlandschap, die door verschillen in dtkie, setting
en klink van her afdekkende kleipakket zich in het huidige landschap als relatief
hooggelegen vlakte manifested!.
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Eiland van
Dordrecht
D e relatief geringe invloed (weinig erosie) van de St. Elisabethvloed o p het Eiland
van Dordrecht werd gevolgd door een relatief snelle aanvvas van land in rustig milieu.
Kenmerkend voor dit landschap zijn getijk/vekbeddingen die haaks staan op het
Biesbosch-krekensysteem en een regelmatige van noordwest naar zuidoost
opschuivende bedijking van aanwassen (getijafsettings vlakte). E e n bijzonder fenomeen
in dit Landschap is de rivierinversierug van de Dubbel, die door inklinking van het
omliggende veen in het landschap zichtbaar is geworden. D e terreinvormen die in
het aanwaslandschap voorkomen zijn beschreven bij het estuanumlandschap cn het
riv ierenlandschap.
Brabants
veenlandschap
In het Brabants veenlandschap ten zuiden van de Amer zijn slechts enkele
geli/kreekbeddiugeu het veengebied binnengedrongen. O n d e r relatief
rustige
omstandigheden is ecu pakket gorsklei over het veen afgezet igc!i/a/-~eltingsvltikle). Het
estuariumlandschap wigt hier uit over het veen op dekzandlandschap. Naast de
terreinvormen vanuit het estuarium worden hier ook veenvlakten en dek^andvLi
aangetroffen.
Terreinvormen van het Brabants veenlandschap zijn:
20.
Onlgonnen veenvlakte: veengebied dat door dc mens is ontwaterd en in cultuur is
gebracht.
21.
I eeuvlakle. plaatselijk gemoerneerd: veengebied waar door de mens plaatselijk zout
is gewonnen uit veen, en het vervolgens heeft geegaliseerd.
22.
Dek^andvlakle: vlakte van dekzand, die oorspronkelijk (deels) met veen bedekt
is geweest.
5.4

Aardkundige waarden

Biesboschestuarium
(tabel 1)
Het Biesboschesmarium is als zoetwatcrbinnendelta in aardkundig opzicht uniek. D e
buitendijkse terreinvormen scoren daarom ook o p alle beoordelingsfactoren (incl.
zeldzaamheid) positief en vallen daarmee in de klasse zeer waardevol. Matig
waardevol beoordeeld zijn de bedijkte terreinvormen, waarin het oorspronkelijk relief
van platen, kreken en kreekruggen nog wel herkenbaar is, maar door agrarisch
gebruik is genivellecrd. D e gaafheid van deze terreinvonrien was zonder veldbezoek
moeilijk vast te stellen. In de totaalwaardering is daarom gekozen v o o r een neutrale
waardering (0) voor gaafheid. D e kreekbeddingen zijn voor de waardering verdeeld
in bedijkte en onbedijkte kreekbeddingen. D e onbedijkte vorm wordt vanwege de
aanwezigheid van actuele processen hoger gewaardeerd. fen aanzien van de gaaflieid
van bedijkte kreekbeddingen geldt dezelfde nuancering als voor de bedijkte
welvingen in getijafzertingen en getijoeverwallen.
D e terreinvorm 'rivierinversievlaktc relatief hooggelegen' wordt weinig waardevol
geacht. D e relatief hoge ligging van deze riv -it-rim ersievlakte wordt veroorzaakt door
de stroomgordels van de Maas, Aim en Dussen in dc ondergrond. Deze
stroomgordels zijn niet kenmerkend voor het estuariumlandschap. O o k zijn ze niet
herkenbaar in het landschap aanwezig en scoren daardoor ook o p gaafheid niet
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positief. Alleen uit het oogpunt van zeldzaamheid scoren deze hooggelegen vlakien.
omdat het een van dc weinige tekenen is van het onderliggende landschap van v o o r
1421.
Kolkeii zijn in het estuariumlandschap als niet kenmerkend v o o i de genese van dit
landschap geacht. Ze vormen in dit landschap wel een zeldzaam tciiomccn, maar
geven voornamelijk informatie over de bedijkingsgeschicdcnis van de individuele
polder waarin ze voorkomen. Nauwelijks waardevol /i|n dc gctijaf/cttingsvlaktcn en
verdwenen kreekbeddingen, waar d o o r ruilv eikav cling zowel het oorspronkelijke
relief als het patroon van de terreinvormen is verdwenen.
Tabel I Oven-icht van de aardkundige waardeni:
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
19

Geom. Ecnhc-id
GetJjkreekbedding
/.andpl.ilcn cn slikken
\ . m \ v . i s \ Ijtktt-

Getii'n-vrr-v.il lit-ilijkt
Cictiioni-rw.il onbedijkt
W7tW.platen bedijkt
V civ.platen onbedijkt
(iclijafeetUflgsvlakte
Geegaliseerde kreekbedding
Kolk
Rivic-nnvcrsiciljiklt- n-latit 1
hooggelegen

YutbeStuarium

Actuele
procc-ssc-n

Kcmncrkend-

Zeldzaam

liciil

held

+ ll

+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0

+
+

0
+
0
+
0
II

0
0

+
+

+
+
+
+
+
0
0
+
+

Gaaflu-itl

\\ Jiardcnng

(+)/0
+
+
(+)/0
+
(+)/0
+

++++/++
++ + +
+ +++
++
++++
++
+ +++
0
0
++
+

II
II

+
II

Rixierenlandschap
(tabel 2)
D e zeei waardevolle geomorfologische terreinvormen van het riv ierenlandschap /i|ti
de buitendijks gelegen rivierocvcrwal en de aanwas\ lakten. Deze terreinv ormen
onderscheiden zich vooral d o o r hun positieve score op acmcle processen en
zeldzaamheid. Deze staan in nauvve samenhang met elkaar. Hoewel in het hele
uitcrvv aardengebied acmcle processen een rol spelen, zijn er maar weinig local its
waar onder invloed van deze processen nieuwe terreinvormen ontstaan, of zich
verder ontwikkelen. De bedijkte oeverwal komt daardoor lager uit de waardering naar
voren (matig waardevol). D e uitcrvv aardvlakte scoort minder op het punt van
zeldzaamheid en gaafheid. Vaak gaat het bij uiterwaaraMakten om hoger opgeslibde
aanwassen die voor kleiwinning zijn afgegraven (De Soet, 1976). De buitendijkse
n\ lcrkomvlakte is zeldzaam. Waarschijnlijk betreft het hier een inlaag (teruglegging
van de dijk). waardoor oorspronkelijk binnendijks gelegen land buitendijks komt rc
liggen. Deze vlakte scoort niet op kenmerkendheid en gaafheid, doordat het qua
ligging en proces niet overeenkomt met de oorspronkelijke genese. D e kolkcn /i|n. m
tegenstelling tor het Biesboschestuarium. kenmerkend voor het rivierengbied. D e
overige in tabel 2 genoemde terreinvormen zijn alle kenmerkend voor het
rivierengebied en komen daarin veelvuldig voor. I en uitzondering hierop is de
crevasse- of riviererosiegeul. Hiervan zijn slechts enkele voorbeelden bekend. D e
riv lcrvlaktcn scoren alleen positief o p de beoordelingsfactor kenmerkendheid. Het
kwetsbare microrelief van vlakten is bij het in cultuur nemen al verloren gegaan,
waardoor deze voor het aspect gaafheid neutraal wordt gewaardeerd.
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Tabel 2 Overzicht van de aardkundige waardering van het rivierenlandschap
nr
10
11
12
13
14

15
16

17
18

3

cic-oni. Bet-heid

Zeldzaamheid

Gaafheid

Waardering

+ -II

+
0
0
+
+

++++/++
+

+

+
+
+
+
+
+
+
0

0
+

+
0
0

0

+

0

+

++

4-

+

+

+

+ + -.-.

Actuele.
Processen
+/0
0

Rivtcroevervval
Rivu-rvlaktc
l'itcr\vji.iicl\ ljtktti revassegeul
Kolk/ wiel
Doorbraakvvaaier
Rivicrkomvlaktc bc-clijki
Rivicrkom vlakte
onbedijkt
Rivic-nnv c-rsie-nti!
stroomrug
Aanwasvlaktc

Kenmerkendhc-lil.

+
0
0
0
II

0
0
+
0

0

++
+ + 4++
++

+
++

Eiland van Dordrecht (tabel 3)
( )p het I-.iland van Dordrecht worden de terreinvormen getijocv crwal,
getijkreekbedding en riviennversierug alle o p grond van kenmerkendheid en gaafheid
als waardevol aangemerkt. De rivierinversierug is tevens een zeldzaam tcnomccn in
dit landschap. D e getijafzettingsvlakte is op het aspect gaafheid minder gewaardeerd,
omdat het microrelicf van kleine prielen en oeverwallen is verdwenen door het in
cultuur brengen van terreinen.
Tabel 3 Oven-icht van de aardkundige waardering van bet Eiland van Dordrecht
nr
1
4
8
18

t ieom. Eenheid
Getijkreekbedding
Genim-.crwal bedijkl
Getijafzettingsvlakte
Riviennversierug

Actuele
processen.
0
0
II

0

Kcnmerkcndht id

+
+
+
+

Zeld/.i.mi
heid
0
0
0
+

Ga alTicid

Waardering

+
+
0
+

++
++
+
• ••

Brabantse veenlandschap
(tabel 4)
In het Brabantse getij/veenlandschap zijn de getijoeverwallen en kreekbeddingen
kenmerkende en herkenbare gemigen van de genese van het gebied: een door het
getij licht geerodeerd veenlandschap. Het oorspronkelijke veenlandschap is deels met
estuariene sedimenten overdekt en opnieuw in cultuurgebracht. D c ontgonnen
veenvlakte vormt de overgang van het
Biesboschesruarium naar de hogere
dekzandgronden en maakt daarmee deel uit van een 'complete' aardkundige gradient.
O p zichzelf is de/c v lakrc met zeldzaam en is plaatselijk sterk vergravcn/gccgalisccrd.
De kolken in het gebied vormen, in tegenstelling tot het Biesboschestuarium, een
kenmerkend onderdeel van de genese van het landschap. Zij passen in het beeld van
een steeds kwetsbaardei wordend veengebied voor inbraken van zee. Kolken zijn in
deze context ook zeldzamer dan dc kolken in het rivierengebied. D e buitendijkse
aanwasvlakten langs dc zuidelijke oever van de Amer zijn gewaardeerd als onderdeel
van het Biesboschestuarium.
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Tabel 4 Ovenrjchl van de aardkundige waardering van het Brabants veenlandschap
nr
1
4
8
14
20
21
-i-i

Geom. I'.itiln-icl
Getijkreekbedding
Geti|t>i-\ iTw.il bedijkl
Getijafzettingsvlakte
Kolk
Ontgonncn veen vlakte
\ i i-nv-lakie gemoerneerd
Dekzandvlakie
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Actuele
processen
0
II
II

0
0
0
II

Kenmerkend
heid
+
+
+
+
+
+
+

Zeldzaam

Gaafheid

Waardering

held
0
0
0
+
0

+
+
0
+

++
++
+
++ +

0

+

0
0

0

+
4-

II

4.T

Historisch-geografische verschijnselen en waarden na 1421

6.1

Methode en bronnen

D e historisch geografische verschijnselen in het huidige landschap van dc Biesbosch
zijn vrijwel geheel ontstaan na de St. Elisabetvloed van 1421. Ze /i|n weergegeven op
twee kaarten, namelijk de kaart met historische elementen in het landschap en de
kaart met historisch-geografische vv aarden. O p de kaart met de waarden zijn de
afzonderlijke elementen niet meer benoemd; daarom wordt geadviseerd deze twee
kaarten in combinatie te gebruiken.
Kaart van historische
elementen
in het
landschap
De kaart met historische elementen (bijlage 6) in het landschap berust op een analv sc
van historische kaarten. De oudste gebruikte kaart is dc Topografisch Militairc Kaarl
van het Koningnjk der Nederlanden, de zogenaamde T M K . Deze kaart, met een
schaal van 1 : 5 0 0 0 0 , verscheen omstreeks 1850 in zwarrvvat d r u k . In plaars van die
kaart werden echter de gekleurde manuscriptkaartcn o£ ncrtekeningen gebruikt, die
toentertijd dc basis vormden voor de gedrukte kaart. Daarnaast werd dc C h r o m o
topografische kaart - naar de gehanreerde Bonneprojectie meestal Bonnekaart
genoemd - van omstreeks 1900 gebruikt.
Tijdens de kaarranalvsc is nagegaan van alle elementen, patronen en strucruren of
deze ook in het verleden al deel uitmaakten van het landschap. Daarbij probcerden
w e tegelijkertijd vast te stellen wat de landschappelijke context en de vroegere functie
van de gekarteerde fenomenen was. De kaarranalvsc gaf bovendien een eerste indruk
van de ouderdom van dc elementen.
D e kaartanalvsc werd aangevuld met lireratuurstudie. Deze was met name gericht o p
een meer precieze datering van de elementen cn het meer in detail achterhalcn van
hun vroegere functie en landschappelijke context.
D e resultaten van de inventarisatie zijn vergeleken met de uitkomsten van historischgeografisch onderzoek voor Streekplannen in Noord-Brabant (Renes. 1985) en ZuidHolland (Provincie Zuid-Holland, i.v.). Er is geen archiefonderzoek uitgevoerd en
ook geen veldwerk verricht.
Kaart van historisch-geografische
waarden
D c kaart met historische elementen in het landschap vormt het uitgangspunt voor dc
kaart met histonsch-geografische waarden (bijlage 7). O p deze kaart wordt de

waardering van de historisch-geografische elementen in de biesbosch weergegeven,
die in feite de historisch-geografische informaticwaarde van de gekarteerde
elementen uitdrukt. Dat wil zeggen dar een clement een hogere waarde heeft
naarmate het meer informatie biedt over de ontstaansgcschicdcnis van het landschap.
O m dit te kunnen bepalen werden de elementen beoordeeld op hun
zeldzaamheid. kenmerkendheid cn samenhang:
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Gaafbeid: (ltgangspunt bij dit criterium is dat een gaaf element een grotere
herkenbaarheid heeft, en daarom een hogere historisch-geografische informatie waardc heeft dan een weinig gaaf element. O m d a t onze srudie beperkt is gebleven
tot kaartanalyse, kan het criterium gaafheid slechts beperkt worden gewogen. Z o
zijn sporen van vroegere dijken die alleen nog herkenbaar zijn in de percelering of
het trace van een weg als weinig gaaf beschouwd. Dat geldt ook voor dijken die
niet meer compleet zijn. Voormalige polderdijken die minder dan V* van de
vroegere polder omsluiten, zijn daarom als weinig gaaf beschouwd. Voor de
overige elementen is er steeds van uitgegaan dat deze gaaf zijn.
/.eldz\aamheid: D o o r zeldzaamheid mee te laten wegen in de waardering worden
elementen waarvan maar weinig exemplaren bestaan extra gewaardeerd.
I ltgangspunt is dat deze elementen zorg verdienen o m d a t ze anders geheel
dreigen te verdwijnen. Daarmee zou dan ook een stukjc informatie over het
verleden verdwijnen. O m zeldzaamheid goed te kunnen waarderen moet eerst een
refercntiekader worden vastgesteld. Zeldzaamheid van elementen binnen
Nederland of Europa is (nog) niet vast te stellen. Een landsdekkend overzicht v an
de male van voorkomen van landschapselementen ontbreekt namelijk. Slechts van
enkele elementen bestaan wel zulkc overzichten (Renes, 1992: 123). Z e bieden
echter slechts een beperkt houvast. Elementen die landelijk gezien veel
voorkomen, kunnen namelijk in een kleiner studiegebied, zoals dat van de
Biesbosch, zeldzaam zijn. Daarnaast mocien we ons realiseren dar cr sprake kan
zijn van elementen die weliswaar tegenwoordig zeldzaam zijn maar vroeger
veelvuldig voorkwamen, maar dat er ook elementen zijn die altijd al zeldzaam zijn
geweest. Wij hebben ons daarom tot de zeldzaamheid van elementen binnen het
srudiegebied beperkt. Daarvan hadden we immers, na afronding van de
inventarisatie, een goed overzicht.
Keu/z/erkend/vid: Het cultuurlandschap van ons studiegebied is niet homogeen
opgebotivvd. We hebben daarom deelgebieden onderscheiden, waarbinnen het
cultuurlandschap in een bepaalde periode vorm kreeg. Van elk deelgebied is
vastgesteld welke elementen er kenmerkend voor zijn (zie par. 6.2).
Samenhang: Elementen die deel uitmaken van een groter geheel zijn waardevoller
dan elementen die geisoleerd in het landschap liggen. ( h e r her algemeen biedt een
samenhangend geheel van elementen meer informatie over het verleden.
bovendien drcigt het verdwijnen van een clement het samenhangende geheel te
v cisti nen. Z o ' n groter geheel kan worden omschrcven als ensemble, patroon of
structuur. Elementen vormen de basiseenheden, het zijn zcllsrandige objecten,
/oals ecu dijk of een terp. O n d e r een ensemble verstaan we een aantal
ongelijksoortige maar wel ruimtelijk en functioned met elkaar samenhangende
elementen, die tezamen een betekenisv olie strucruur vormen. Een voorbeeld
hiervan is een ensemble van dijk en wiel. Patronen bestaan uit ruimtelijk
samenhangende, gelijksoortige elementen, zoals het patroon van dijken. Sommige
elementen zijn zelf ook weer samengesteld uit onderdelen: een gebouw is
samengesteld uit fundenngen, muren en ramen. Soms moeten we kiezen of we
zaken als element of als ensemble dan wel patroon m o e t e n beschouwen. D e
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keuze wordt bepaald door inhoudelijke overwegingen en de schaal van de
inventarisatie. Omdat de inventarisatie beperkt bleef tot een kaartanalvse. is cr
bijvoorbeeld voor gekozen o m grienden als element te karteren, terwijl ze cigcnlijk
bestaan uit een ensemble van elementen als kaden, klepduikers. rabaticn,
knotwilgcn cn w llgcnstovcn. Die losse onderdelen konden we echter n u i mei
uitsluitend kaartstudie achterhaleii.
D e oudcrdom van dc elementen speelt geen rol in de waardering. Ecu clement m n
een hoge oudcrdom is namelijk met /ondermeer waardcvollcr dan een jonger
element. Wel zijn ouderc elementen vaak zeldzamer dan jongere, maar dat aspect
WOtdt al gewogen met het criterium zeldzaamheid. Dc oudcrdom van elementen
speelt wel bij het criterium kenmerkendheid een rol, omdat gekeken is of elementen
kenmerkend zijn voor een onrwikkcling in een bepaalde periode (zie par. 6.3). Omdai
de historische geografie zich uitsluitend bezighoudt met elementen uit het verleden
(Schuyf, 1986) hebben wij ervoor gekozen o m alleen elementen in de inventarisatie
en waardering re betrekken die ouder zijn dan 100 jaar. Deze grens stemt overeen
met de grens die gekozen i- v o o i het onderzoek in het studiegebied van Ruimte voor
dc Rijntakken. Vbor enkele elementen is echtei ten uitzondering gemaakt. Dit /i|ii
elementen die bijzonder karakteristiek zijn voor dc biesbosch, als gcttjdengebied. Het
betreft eendenkooien en terpen. Bovendien is de Polder de Biesbosch, die kort na
191 il I weed aangelegd, in de inventarisatie meegenomen.
Voor elk clement is nagegaan of het scoort op de hierboven beschreven criteria. (-m
de waardering zo inzichtelijk mogelijk te houden is geen vveging toegepast. O m d a t
\ ler waardcringscrircria zijn gehanteerd kan elk clement tussen 0 en 4 scoren:
0 en 1 zijn als weinig waardevol geclassificeerd;
2 als matig waardevol;
3 als waardevol en
4 als /eer waardevol.
Nadat de afzonderlijke elementen waren gewaardeerd is o p de kaart aangegeven waar
gebieden liggen met veel, matig veel of relatief weinig waarden. Gebieden met /eer
veel waarden bevatten relatief veel zeer waardevolle of waardevolle elementen.
Gebieden met veel waarden bevatten redelijk veel waardevolle elementen. Bij de
aanwijzing van de gebieden zijn zoveel mogelijk de grenzen van de onderscheiden
deelgebieden aangehouden.

6.2

Geschiedenis van de landschapsontwikkeling

Dijken, aansh'bbing en polders
D e St. Elisabethvloed van 1421 heeft de meeste toen aanwezige topografische sporen
van het landschap uitgcwisr. Enkele uitzonderingen zijn de testen van dc vroegere
dijk van de G r o o t e Waard ten zuiden van tie Amer. Hier bleef ook dc typische
strookvormige percelering van de veenontginningen van voor de St. Elisabethvloed
aanvankelijk grotendeels gespaard (Renes, 1985). Een ruilverkavcling heeft die sporen
echter vrijwel geheel uitgewist. O o k enkele gedeelren van dc noordelijke dijk van de
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Groote Waard, langs de Beneden-Merwede, overleefden de overstromingen. Deze
verdwenen echter ook in de loop van de tijd (Renting, 1993).
Na de overstromingen begonnen de bewoners van de dorpen rondom de binnenzee
o m het gespaard gebleven land met dijken te beschermen. D e oudste bedijking van
na de St. Elisabethvloed is waarschijnlijk de Kornse dijk bij Werkendam. Deze werd
in 1461 aangelegd, o m her achterliggende I .and van Altena tegen dc zee te
beschermen. Ook ten zuiden van de Amer waren nieuwe bedijkingcn nodig. In 1645
werden hier verschillende kleinere poldertjes samengevoegd rot een grotere polder,
de St. Emiliapolder, door de aanleg van een nieuwe dijk van Geertruidenberg, via
Drimmelen naar Hoogc /.waluwe (Renes. 1985).
D e meeste dijken in in i studiegebied werden echter aangelegd o m opslibbende
platen in te polderen tot landbouwgebied. Al in de vroege 16e eeuw was er sprake
van "veel ntjeuwe opcommingen van l.andcn en toecommende aenwasschen'. Vooral
rond Dordrecht moeten vrij kort na dc vloed al weer slikken zijn droog gevallen. D e
overstromingen hadden hier relatief weinig schade aangericht en er was een relatief
t mdicpe zee ontstaan, waar - zoals we hierboven al zagen - enkele resten van de
vroegere G r o o t e Waard dijk bovenuit staken. Het nabij die dijk gelegen Huis te
Mcrwe, dat eveneens de overstromingen had overlecfd, en tot het midden van de 16c
eeuw nog temidden van het water lag, werd in de 17e eeuw al omgeven door slikken
en gorzen (Renting, 1993).
Deze gorzen en slikken ontstonden dankzij het met rivierwater en getijdcsrromcn
aangevoerde slib. D e mens greep overigens actief in in dit proces. Men bevorderde
de aanslibbing door slikvangers rc plaatsen en dammen op te werpen (Schonhage,
1943). Daarnaast bevorderde men de opslibbing, door o p droogvallende platen
biezen te poten. Al die maatregelen hadden tot doel de stroomsnelheid van het water
Zodamg tc verminderen dat het daarin meegevoerde slib kon bezinken.
Doordat dc platen steeds hoger opslibden, verslechterde na enige tijd de groei van
biezen. Dan werd er net ingeplant. Na enige tijd kwam het maaiveld ook voor
rietgroei te hoog te liggen. Dan werd de plaat met een lage kade omgeven,
begteppeld en als griend ingericht (zie par. 6.3). Daarmee kwam echter nog geen
einde aan het proces van opslibbing, zodat de plaat uiteindelijk zo hoog kwam te
liggen dat ook griendteelt niet meer loonde. Het griend werd dan als Yersleten'
beschouwd cn omgezet in een landbouwpolder. Daarin vvaren ook overstromingen in
dc vv inter ongew enst, zodat men de dijken fors verhoogde.
D e oudste inpolderingen liggen rond Dordrecht in het gebied waar
aanwassen ontstonden. Dc polders liggen als schillen rond de stad,
polders daar dicht bij en de jongste aan de buitenzijde, langs dc
Nieuwe Merwede cn bet \\ antij (afb. 10). Ook elders, aan de randen
werden aanwassen ingepolderd.

ook de
met de
oevers
van het

oudste
oudste
van de
gebied,

In het centrale gedeelte van de Biesbosch duurde het veel langer voordat er
bedijkingcn kwamen. Hier waren het geen aanwassen, maar opwassen (par. 5.2) die
werden ingepolderd. Veel van deze polders ontstonden rond 1860, toen door de
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aanleg van de Nieuwe Merwede de waterstand zover daalde, dat veel grienden
Versleten' raakten. Men moest ze toen wel omzetten in polders met gras of
bouwland (Schonhagc tS: Verhev, 1952). Er ontstond een fijnmazig patroon van
poldertjes, met elk een eigen bedijking, die van elkaar werden gescheiden dooi
kreken. O m d a t later veel van deze polders zijn samengevoegd, zijn van de vroegere
polderdijken slechts enkele losse rcsranten bewaard gebleven.
Aanleg van de Nieuwe Merwede en Bergsche
Maas
De rol die de Biesbosch speelde in dc waterafvoer van de bovenstrooms gelegen
rivieren, met name de Merwede, was al vroeg een puni van /org. Dordrecht zag met

lede ogen toe hoc na dc St. Elisabethvloed, de Beneden Merwede verzandde. Dat
kwam doordat het meeste water voortaan via de Biesbosch naar her I lollandsch Diep
Stroomde. Vooral het O u d e Wiel, dat op dc plaats lag waar nu dc Nieuwe Merwede
zich van de Boven Merwede afsplitst, trok veel water. Al in 1592 werden er werken
uitgevoerd o m verdere verzanding van de Beneden Merwede tegen te gaan (Renting,
1993). Ze bestonden uit de aanleg van kaden en dammen langs de zuidoevei van de
M n wide tusseil Cravesrcin cn het Huis te Merwe, grofweg de oever tegenover
Sliedrecht en Papendrecht.
Afsluiting van het O u d e Wiel, om zo meer water door de Merwede te dwingen, werd
ook overwogen. Dat stuitte echtei steeds op grooi vcrzet bij de stroomopwaarts
gelegen polders en steden. D e bewoners vrecsden dat zo'n afsluiting het water zou
opstuwen en overstromingen zou veroorzaken.
O o k zonder zo'n afsluiting ontstonden er bij her O u d e Wiel al vaak problemen. D e
vele zandbanken en de met grienden begroeidc oevers bevorderden het ontstaan van
ijsdammen. In 1750 werden daarom, o p advies van de landmeter Cruquius, de h o o g
opgeslibde terreinen rond het O u d e Wiel afgegraven en her houtgewas g e k a p t
Daarmee ontstond de zogenaamde overlaat van Cruquius (Renting, 1993).
In het begin van de 19e eeuw kwam Jan Blanken )anz. met een plan voor een betere
afwatering door de Biesbosch. Hij stelde voor o m een nieuwe waterloop naar het
Hollands Diep te graven en de Beneden Merwede af re dammen. Het plan werd
gedeeltelijk uitgevoerd. De al te rigoureus geachte afdamming van de Beneden
Merwede bleef achterwege, maar met de aanleg van de Nieuwe Merwede kwam wel
ecu goede afvoer van dc Merwede naar her Hollands Diep tor srand.
Die aanleg beperkte zich cigenlijk tot het aaneenrijgen, verbreden cn verdiepen van
bestaande kreken cn killeii. Het begin van de nieuwe nvaerial- kwam te liggen bij de
Oude Wiel, waarlangs al een groot gedeelte van het Merwcdcwater naar zee stroomde.
< >m her water door de nieuwe riviertak te dwingen, en zo verzanding te voorkomen,
werden vanaf omstreeks 1863 verschillende killen en andere kreken afgesloten Sommige
dammen werden, om scheepvaart niet onmogclijk te maken, van sluisjes voorzien (Van
de Ven, 1993). Z o werd tussen 1863 en 1864 het Orterkanaal gegraven, en werd dc
verbinding van Kikvorschkil en \\ annj met de Grote Hel afgesloten door een dam met
daarin dc (>rtcrsluis (Renting. 1993; zie bijlage 6).
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Ruimtelijke
en temporele
variatie
De genese van het Biesboschlandschap hing, zoals uit het voorgaande bleek, sterk
samen met het proces van opslibbing. O m d a t de gcbruiksmogelijkheden van ecu
aan- of opwas afhankelijk waren van de mate waarin die was opgeslibd, was er een
vaste opcenvolging van biezen, via riet en griend, tot landbouwpolder. O m d a t de
opslibbing o p de ene plaats minder ver was gevorderd dan op een andere plaats,
waren de verschillende vormen van grondgebruik doorlopend in het gebied
aanwezig. Werd o p de ene plaats een griend omgezet in landbouwpolder, dan was er
elders wel een met riet begroeidc plaat die als griend werd ingericht.
Doorlopend vond een ontwikkeling plaats van naruurlandschappen (pas drooggevallen platen), via verschillende stadia van halfnaruurlijke landschappen (rietvelden,
grienden) tot culruurlandschappen (polders). D e opeenvolging in die verschillende
landschappcn volgde in grote lijnen de in par. 5.2 geschetste genese van het
geomorfologische landschap. Daardoor kunnen we in grote lijnen een sequentie
onderscheiden met aan de randen van de Biesbosch de oudste culruurlandschappen,
in een hoetijzervormige schil daarbinnen de jongere culruurlandschappen,
daarbinnen een schil halfnaruurlijke landschappcn en in het uiterstc zuidwestcn
uiteindelijk dc naruurlandschappen (afb. 11).
Historisch-geografische
landschappen
D e samenhang tussen abiotische en antropogene processen zorgden ervoor dat een
indeling van het studiegebied in historisch-geografische landschappen aansluit bij de
vier abiotische landschappen die in par. 5.3 worden onderscheiden. Alleen in het
Biesboschestuarium onderscheiden wij, op basis van de antropogene landschapsgenese drie landschappen namelijk: aanwassen bij Altena, opwassen in het Biesboschestuarium en Polder de Biesbosch (afb. 12).
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Dordrecht

Afb.

10 De inpolderingen rond Dordrecht

zTZm
Afb. 11 In het landschap van de Biesbosch kan een gradient worden onderscheiden van buiten naar binnen met
jongere cultuurlandschappen (1), half natuurlijke landschappen (2) en min of meer natuurlijke landschappen (3).
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13. Periode waarin de onderscheiden deelgebieden vorm kregen
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D e landschappcn kregen in verschillende perioden vorm (afb. 13). D c belangrijkste

ontwikkelingen schetsen we hieronder.
1.

Rivierenlandschap: Hier bleef het landschap grotendeels gespaard voor dc ellecien

van de Sr. Elisabethvloed van 1421. Daarom zijn er nog enkele testen aanwezig

2.

van het landschap van voor de vloed. Z o gaan wij cr van uit dat de noordelijke
Merwededijk grotendeels uit de periode van VOOI 1421 stamt. In dit deelgebied
ligt bovendien een smalle strook van het land van Hcusdcn en \lit-n.i dat
eveneens gespaard bleef. D e Kornse dijk, die in 1461 werd aangelegd,
beschcrmde het tegen de binncn/cc die de vloed had gevormd.
Eiland van Dordrecht: Hier ontstonden vanaf de 16c eeuw de eerste nieuwe
polders. In de periode 1500-1800 werden vervolgens stap voor stap nieuwe
aanwassen ingepolderd. Dat gebcurde tot omstreeks 1630 in een vrij h o o g
tempo; na die tijd vertraagde de ontwikkeling enigszins. D e laatste inpolderingen
vonden aan het einde van de 18e eeuw plaats. D o o r de stapsgewijze inpoldering
van aanwasscn liggen de dijken in de vorm van schillcn rond de stad Dordrcchi

(alb. 10),
3.

Brabants reenlandschap: I her was het Land grotendeels gespaard gebleven voor de
St. I'.lisabcthvloed. Daarom vinden we in dit landschap testen van de oude dijk
van de Groote Waard. Na de overstroming werden nieuwe dijken aangelegd, die
niet zozeer dienden voor nieuwe inpolderingen, als wel om het gespaarde land
tegen de / e e te beschermen. Na ca. 1660 werden overigens ook nog enkele
aanwassen ingepolderd.
4. Aanwassen bij l/lena: Hoewel dit gebied vanuit gcomorfologisch gc/ichtspunt tot
het Biesboschestuarium hoort, moeten wij het vanuit de geschiedenis van het
culruurlandschap als een afzonderlijke zone binnen die eenheid beschouwen. In
deze smalle strook vonden namelijk al vroeg inpolderingen plaats van aanwassen
die zich voor de Kornsedijk vormden. Daarmee i >nderscheidt dit deelgebied zich
v an de rest van het Biesboschestuarium- Daar zijn de inpolderingen van later
datum.
5. Opwassen in hel Biesboschestuarium: hier /i|n in de periode 1800-1900 verschillende
opwassen ingepolderd. Eerst gebeurde dat n o g aarzelend. Maar na I860 kwam de
ontwikkeling in een stroomversnelling. Toen werden er talloze nieuwe opwassen
ingepolderd. D c oorzaak daarvan is dc aanleg van de Nieuwe Merwede die de
waterstanden in het gebied aanzienlijk verlaagde. Dat maakre dc griendctilruur,
die op veel opwassen werd bedrev cn, onmogelijk. Veel grienden werden daarom
toen ingedijkt en omgevormd tot landbouwpolder. O u d e grienden (van voor
18.50) zijn hierdoor zeldzaam. De aanleg van de Nieuwe Merwede maakte dat her
niet langer nodig was dc kreken tussen de polders te handhaven. Nieuwe dijken
werden aangelegd waarmee de kleine polderrjes tot een grote polder werden
samengevoegd.
6. Polder de Biesbosch: d e / c werd kort na 1900 aangelegd als werkverschaffingsproject.

6.3

Kaart van historische elementen in het landschap

D e kaart van historische elementen in het landschap bevat die landschapselemcnten
die de geschiedenis van het landschap zichtbaar maken. D e elementen horen bij
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bepaalde ontwikkelingen die in het landschap plaatsvonden. Wij onderscheiden er
vijf, die de hoofdindeling van de legenda vormen:
Bedijkingen
Tot deze categorie elementen behoren historische dijken en resten van dijken die nog
herkenbaar zijn in de percclering of het trace van een w eg. D e genetisch aan de
dijken verbonden wielen rekenen wij ook tot dit landschap. D e dijken stammen
voornamelijk uit de periode van na de St. Elisabethvloed van 1421. Toen werd
langzaam maar zeker weer land o p de ontstane binnenzee tcruggevvonnen. Toch zijn
er ook nog enkele dijken of dijkrestcn van voor de St. Elisabethvloed aan tc vv -ijzen.
D e bedijkingsgeschicdcnis illusrreerr de hoofdlijnen de geschiedenis van het
landschap in het studiegebied. O m die te kunnen weergeven onderscheiden wij o p de
kaarr dijken die ontstonden in vijf perioden:
-

Dijken of dijkresten. ouder dan 1421. Ten zuiden van de Amer liggen enkele
dijk(resr)cn die deel uitmaakten van de dijk rond de vroegere Groote Waard. l e n
noorden van de Merwede ligt de Merwededijk, waarvan wij veronderstcllcn dat die
grotendeels voor 1421 is opgeworpen.

-

Dijken of dijkresten. opgeworpen lussen 1421 en 1500. In deze periode is uitsluitend de
k o r n s c dijk aangelegd. Deze dijk diende ter bescherming van het Land van
Heusdcn en Altena.

-

Dijken of di/kivsten. opgewoipeu lussen 1500 en I SOO. In deze periode ontstond, door
steeds nieuwe aanwassen in te polderen, het Eiland van Dordrecht. De dijken
liggen als schillen in het landschap. O o k werden in deze periode vanuit de Kornsc
dijk enkele aanwasscn ingepolderd. I c n zuiden van de Amer was het land
grotendeels gespaard gebleven v o o r de effecten van de St I lisabcthv loed. Hier
werden in deze periode vooral dijken aangelegd o m dit land beter tegen de
ontstane binnenzee te beschermen.

-

Dijken of dijk.ivslen. opgeworpen lussen 1800 en 1900. Dit is de periode van de
inpolderingen van opwassen in het centrale gedeelte van het studiegebied.
Opwassen werden cr vooral na ca. I860 ingepolderd. toen de Nieuwe Merwede
was aangelegd. De waterstanden werden daardoor namelijk zoveel lager, dat de
grienden die o p die opwassen stonden met voldoende vaak meer overstroomden.
Men heeft dc opwassen toen ingedijkt en in landbouwgrond o m g e z e t

-

Dijken van de Polder De Biesbosch. In 1926 werd in werkverschaffing de Polder de
Biesbosch aangelegd.

-

II"iel. De dijken bleken niet altijd bestand tegen hoge waterstanden. Bij
dijkdoorbraken srroomde het water met zoveel kracht door de dijk, dat er een
diep gat o n t s t o n d Bij het dijkhcrsicl werd de dijk om her diepe gat, her wiel, been
gelegd.

Landbouw
T o t deze categorie elementen horen landschapselementen die informatie geven over
dc landbouvvgeschiedenis van de Biesbosch. De meeste markcrcn dc hoofdlijnen van
de percclering.
Oude weg. De wegen van v o o r 1900 zijn o p de kaart opgenomen.
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/ Itio/dslructnuijijn. O p verschillende plaatsen is dc percclering wel veranderd, maar
zijn nog enkele hoofdsrructuurlijncn van de oudere percclering (van voor 1850)
bewaard gebleven. Deze zijn als hoofdsrructuurlijn op de kaart aangegeven.
Gereconslrueerde Maasloop. D o o r de St. Elizabethsvloed vvaren oude grenzen
weggevaagd. Toen na de vloed echter weer allerhande belangen gingen spelen in
her overstroomde gebied, kwamen ook de oude grenzen opnieuw in de
belangstelling. D e Maas was er een van. D e rivier vormde namelijk de grens
tussen het gebied van de graaf van Holland en dat van de heer \ an
Geertruidenberg (Renting, 1993). O m dc ligging van deze grens opnieuw vast rc
stellen, besloot men in de 16e eeuw de oude loop van de Maas te reconstrueren.
Men cited dat aan de hand van onder/oek van de bodem van dc binnenzee. Dc ZO
gevonden grens werd gemarkcerd met boeicn en in kaarr gebracht (afb. 2). D e
grens heeft nog tot VOOI kon gefungeerd als gemecntcgrens cn is op verschillende
plaatsen herkenbaar gebleven in dc percclering. Het is een bijzondere
hoofdstrucruurlijn.
Teip. O m d a t de dijken niet zo hoog waren dat overstromingen konden worden
uitgesloten, werden boerderijen in de polders o p terpjes gebouwd. In de grienden
waar de kaden regelmatige overstromingen toelieten, werden dc griendketen ook
o p terpjes gebouwd. O p de kaart is geen onderscheid gemaakt naar oudcrdom.
Dit onderscheid is overigens wel gemaakt in het GIS-bestand (in drie klassen:
ouder dan 185(1; russen 1850 en 1900; 1900 1950).
Wetttig reranderdepercclering. O p spaarzame plaatsen is de percclering van vooi 1850
grotendeels bewaard gebleven. D e vlakken waar dat bet geval is zijn op de kaart
weergegeven.
Grienden
Platen die voldoende hoog waren opgeslibd werden ingericht als griend. O p de kaart
zijn de grienden ouder dan 1900 aangegeven, waarbij de oudere grienden (ouder dan
1850) zijn onderscheiden van de jongerc grienden. D e oude grienden zijn namelijk
zeldzaam. Dat komt, omdat als de bodem in een griend zover was opgeslibd dat
overstromingen en daarmee slibbemesting nog maar sporadisch optraden, dc groei
van het griend verslechtcrdc Het werd dan als 'versleten' beschouwd en ingepolderd
tot landbouwgebied. Doordat er echter steeds opnieuw opwassen ontstonden, die als
ze voldoende hoog waren opgeslibd als griend werden ingericht, bleven er wel steeds
grienden in het gebied aanwezig.
Bij de grienden horen een groot aantal kleine landschapsclementen. Dit betreft
bijvoorbeeld de elementen waarmee de warcrbchccrsing in de grienden werd
gereguleerd. Lage kaden die r o n d o m de grienden lagen zorgden ervoor dai het griend
niet in het groeiseizoen overstroomde. D a t was ongunstig voor de groei van her
wilgciihakliout. D e kaden waren echter zo laag, dat overstromingen tijdens de
wintcrhoogwarers nog wel mogelijk vvaren. Dat schaadde de groei van de wilgen niet,
terwijl er wel vruchtbaar slib werd afgezet Het slib zotgde voor een natuurhjke
bemesting van het griend. O m her water in het griend te laten stromen was in dc
kade meestal een wateroverlaat aangebracht. Het water kon weer wegstromen door
klepduikers. Het tijdens de overstroming aangevoerde slib verzamelde zich in de
greppels die bij de aanleg van het griend waren gegraven. Van daaruit werd het slib
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mei tit spade op het land gebracht. Hoewel deze kleine landschapselemenren een
belangrijk onderdeel vormen van de grienden, zijn ze met afzonderlijk op de kaarr
aangegeven. Dat was niet mogelijk, omdat het onderzoek zich tot een kaartanalyse
beperkte. D e kaartanalyse zou moeten worden uitgebreid met een vcldv crkenning,
t mi ook de kleine landschapselemcntcn te kunnen karteren.
Tot slot zijn ook eendenkooien, die temidden van de grienden liggen, op de kaart
aangegeven.
D e kaarl onderscheidt derhalve:
-

Griend onder dan 1850.
Griend aangelegd lussen IS 50 en 1900.

-

fj.endenk.ooi. In het bij de kaarr behorende GIS-bestand is nog onderscheid gemaakt
in eendenkooien van voor 1900 en eendenkooien die tussen 1900 en 1950

ontstonden.
Defensie
Met de legendaeenheid 'fort' zijn op de kaart twee forten aangegeven die aan het
einde van de 19e eeuw werden aangelegd. Ze maken deel uir van de zuidvleugel van
de Nieuwe Hollandse Waterlinic (Sneep et al., 1982). Het 'Fort aan de Bakkerskil'
(1877-1879) had tot doel een inundatiesluis in de dijk aldaar te bewaken. Het 'Fort
aan het Steurgat' (1880-1881) bewaakte de dijk langs de Nieuwe Merwede, die tijdens
inundaties nog een tocgangsweg zou kunnen bieden.
Werkzaamheden
aan de
benedennvieren
In de tweede helft van de 19e eeuw werd, na een lange studieperiode, gestart met
werkzaamheden om dc waterafvoer van de benedennvieren tc verbeteren. Er zijn
hierbij verschillende elementen ontsraan:
- Dam. D a m m e n werden aangelegd om killen en kreken af te sluiten, zodat het
water de geulen voldoende op diepte zou houden.
-

Sluis. O p verschillende plaatsen werden dammen voorzien van sluisjes, o m
scheepvaart een doorgang te bieden.

-

Kanaal. Het Otterkanaal had tot doel zowel het Wantij als dc Kikvorschkil een
toegang te bieden via de nieuwe Ortersluis.

6.4

Kaart van historisch-geografische waarden

De historische elementen in het landschap van de Biesbosch zijn gewaardeerd o p
basis van de criteria: gaafheid, zeldzaamheid, kenmerkendheid en samenhang (zie par.
6.1). D e hoofdlijnen van de waardering zijn:
- Zeer waardevol zijn de zeldzame middeleeuwse dijken, zoals de noordelijke
Merwededijk, dc Kornse dijk en de testen van de dijk van de Groote \ \ aard ten
zuiden van de Bergse Maas. O o k de in de percelering zichtbare lijn van de
gereconstruecrde oude Maasloop is als zeer waardevol beoordeeld.
-
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Waardevol zijn de onderling samenhangende dijken die onder andere voorkomen
op het eiland van Dordrecht, in de polders Uissen Werkendam en
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c iccrtruidenberg en ten zuiden van de Bergsche Maas. Verder zijn dc zeldzame
oudere grienden cn eendenkooien als waardevol beoordeeld en de, met dijken
samenhangende, widen.
Matig waardevolzijn enkele minder complete, maar vvcl gave, dijken of dijkresten,
de jongcie grienden, gebieden met een weinig veranderde percclering cn terpen.
Weinig waardevolle clcmt-ntcn zijn verschillende rcsrcn van dijken en incomplete
dijken, oude wegen en hoofdstructuurlijnen in de percclering.

D e resultaten daarvan zijn weergegeven Op ecu kaart (bijlage 7). D c volgende
gebieden blijken veel waarden te herbcrgen:
- liet rivierenlandschap: hiei ligt dc zeldzame en zeer waardevolle aangesloten
middeleeuwse Merwededijk en de eveneens zeldzame en zeer waardevolle

middeleeuwse Kornse dijk.
-

Hel Eiland van Dordrecht: met een grote dichtheid van waardevolle di|kcn. Z e
vormen een gaaf en samenhangend geheel waaraan de ontstaansgeschu-denis van
het landschap goed is af le lezen.

-

De Sliedrechtse Biesbosch: hier, in dit kleine gedeelte t an het deelgebied 'Opwassen in
het estuarium', vinden we eveneens een grote dichtheid van waardevolle dijken en
enkele waardevolle grienden.

Matig veel waarden worden gevonden in:
- Brabants veenlandschap: met een gedeelte van de zeer waardevolle dijk van de
vroegere G r o o t e Waard en de restanten van de dijken waarmee het voor dc
overstrominggespaarde land werd ingepolderd. Enkele van die dijken vormen ecu
gaaf en samenhangend geheel.
- Aanwassen bij .l/lena: waar telatiel veel waardevolle dijken liggen. Ze vormen een
gaaf en vrij samenhangend geheel dat helpt de ontstaansgeschiedenis van bet
landschap tc begrijpen.
E e n relatief lage dichtheid aan waarden wordt aangetroffen in:
- Opwassen in het Biesboschestuarium: D o o r dc samenvoeging van de vele kleine
poldertjes tot een grote polder, die in een groot gedeelte van dit Landschap
plaatsvond, zijn veel historische polderdijken, al dan niet gedeeltelijk. verdwenen.
D e meeste van de resterende dijkfragmenren zijn daardoor weinig gaaf en
vertonen bovendien weinig samenhang.
-

Polder de Biesbosch: Dit landschap kent een lage dichtheid aan historische
landschapselemcnten. Alleen de gave en samenhangende bedijking is als
waardevol beoordeeld.

Lit een veigelijking van de waarden die in dit onderzoek aan verschillende
deelgebieden zijn toegekend met de 'Cultuurhistorische Waardenkaarr' van de
provincie Zuid-Holland, blijken enige verschillen. Z o is Polder de Biesbosch op die
kaarr wel hoog gewaardeerd, terwijl dc Sliedrechtse Biesbosch als minder waardevol
is beoordeeld. D e verschillen worden veroorzaakt door verschillen in
waardenngssv stematiek. Bij dit onderzoek is, vanwege de op effectevaluatie gerichic
v raagstclling, gekozen voor een waardering van afzonderlijke landschapselemcnten.
O p grond daarvan is vervolgens, gebaseerd op de dichtheid aan waarden, een waarde
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toegekend aan decllandschappen. D e Cultuurhistorische Waardenkaart gaat uit van
complete landschappen en gaat bij de waardering niet uit van afzonderlijke
landschapselemcnten. Polder De Biesbosch is op die kaart h o o g gewaardeerd door
zijn bijzondere karakter binnen de provincie Zuid-Holland. D e Cultuurhistorische
Waardenkaart vormt een van de bouwstenen voor het ruimtelijk beleid van de
Provincie Zuid-Holland, wat aan de hoge waardering voor de Polder dc Biesbosch
een grote betekenis geeft.

6u
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Doorwerking in het landschapsontwikkelingsconcept en in
de effectevaluatie

7.1

Algemene beschouwing

In de voorgaande hoofdstukken zijn dc tot nu roe bekende informatie over de
aardkundige en cultuurhistorische aspecten van de landschappen van het I\ B
deelgebied Biesbosch, en de waarden daarvan, op een rij gezet. In dit hoofdstuk
wordt in dit hoofdstuk een omschrijving gegeven van de doorwerking van deze
kennis in het landschapsonrwikkclingsconccpt cn in de effectevaluatie.
Bij het landschapsontwikkelingsconcept staat centraal hoe
rivierverruimende
maatregelen het beste gesirueerd en ontworpen kunnen worden in h i t licht van hel
'landschap als geheel". Alhoewel gericht op dc nieuwe taakstelling v oor
rivierverruiming en gebaseerd op de analyse van de landschapstructuur cn
landschapsontwikkeling, is het onrwikkelingsconccpt mede opgesteld met bet oog o p
het vigerende landschapsbeleid, de vraag naar natuurontwikkeling en andere
ruimtelijke oplossingen. Het uiteindelijke onrwikkchngsconcept (RIZA en Bosch
Slabbers, 1999) geeft een 'ruimtelijk streefbeeld' van de gewenste landschappelijke
structuur, en een samenhangend kader VOOI toekomstige ontwikkelingen en gaat tins
veel verder dan de in dit hoofdstuk aangereikte ideeen
Bij de effectevaluatie worden de aardkundige en cultuurhistorische waarden
geconfronrcerd met rivierkundige maatregelen die mogelijk in hel gebied van de
benedenrivieren zullen worden toegepast. D e effectbepaling is gebaseerd op de in dit
rapport beschreven waardering. D e voorgestelde werkwijze is opgesteld met de
bedoeling uitgewerkt te worden tot een cffectevaluatiemodule in het Discussie
Onderstcunende Systeem IYB-DOS. Hierover is niet gepubliceerd. De effecten van
maatregelen in het IYB-deelgebied Biesbosch (en daarbuiten) worden wel besproken
in RIZA en Bosch Slabbers (2000).

7.2

Ruimtelijk c o n c e p t

Evenals in bet ontwikkehngsconcept wordt hier eerst ingegaan <>p de doorwerking
van inzichten naar conccptueel niveau, waarbij de grootschalige landschapsstrucruur
en de achterliggende processen dc nadruk krijgen. Voor het ruimtelijk concept
(streefbeeld) zijn dc volgende overwegingen belangrijk.
D e landschapsontwikkeling in het studiegebied is door de St. Elisabethvloed als het
ware weer opnieuw begonnen in het jaar 1421. Dat wordi vooral duidelijk uir het feit
dat de jongere geomorfologische en histonsch-geografische structuren aan de
oppervlakte bijna loodrecht staan op de oudere geologische en archeologische
structuren in de ondergrond. D e over het algemeen grote diepte waarop de oudere
structuren zich bevinden brengt m e t zich mee dat een landschapsonrw ikkcli-:
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concept zich in hoofdzaak op de jongere structuren zou kunnen richten, met daarin
lokaal aandacht VOOI enkele geologisch e n / o f archeologisch waardevolle opduikingen
en ovcrgangszones aan dc rand van het gebied.
D e naar verhouding geringe oudcrdom van het landschap van de Biesbosch en de,
tot voor kort, grote natuurlijke dvnamiek brengen met zich mee dat de
oorspronkelijke naruurlijke structuur van na 1421 in het landschap nog zichtbaar is
en samenhang toont met cultuurhistorische elementen en patronen. Dit in
tegenstelling tot het omringende gebied, waar zulkc samenhangen met name in dc
20e eeuw vaak voorgoed verloren zijn gegaan. Het landschap van dc Biesbosch biedt
zodoende natuurlijke aanknopingspunten voor de ontwikkeling van functies
betreffende Ruimte voor de Rivier en natuuronrwikkcling. Het aparte karakter van
het landschap van de Biesbosch kan behouden blijven door in de planvorming aan te
sluiten o p de natuurlijke structuren.
Het proces v an op- en aanslibben in het gebied kenmcrkt zich vanouds door twee
ontwikkelingen, die elk een andere landschapsstrucruur met zich mee hebben
gebracht. Enerzijds is cr de invloed van getijden die resulteerde in een laaggelegen,
nat en dynamisch landschap, zoals dat nu nog in het zuidwesten van de Biesbosch te
vinden is. Anderzijds heeft het hogere en drogere en meer cultuurlijke
rivierenlandschap zich vanuit het noorden en oosten almaar uitgebreid. Deze
geleidelijke overgang kan in her onrwikkelingsconcept geaccentueerd worden door in
het noordoosren van de Biesbosch de rivier tc laten domineren en in het zuidwesten
de getijden. Hierbij past in het noordoosten een accent op doorstroming bij hoge
rivierafvoeren en een accent op berging gedurende springvloed in het zuidwesten. Bij
het zoeken naar gebieden voor natuuronrwikkcling verdient het ook aanbeveling aan
te sluiten bij de ruimtelijke gradient van jongere culruurlandschappen, via
halfnaruurlijke landschappen, naar min of meer natuurlijke landschappen. Deze
gradient sirckt zich vanuit de randen van het studiegebied in zuidwestelijke richting
uit. D o o r het zichtbaar h o u d e n van gradienten blijft de betekenis ervan v o o r de mens
behouden.
Fluviatiele en mariene processen hebben een geheel eigen dynamiek in de tijd en
kunnen daarom vragen o m gescheiden oplossingen. In veel kilicn en kreken in de
Biesbosch is de getijslag nog vrij groot, doordat dc bovenstroomse verbinding met de
rivier in dc vorige eeuw werd vcrbroken. De getijdenwerking loopt dus parallel, maar
geisoleerd van de rivier, en reikt ver landinwaarts waardoor de getijslag relatief groot
is. O m calamiteiten bij hoge waterstanden tc voorkomen wordt vaak het idee
gcoppcrd o m te \ oor/ien in een goede verbindingen van alle wateren, gericht op een
efficiente doorstroming e n / o f berging van water. Het bovenstrooms permanent
aantakken van killen en kreken aan de rivier (de Nieuwe Merwede) zou echter een
reductie van de getijslag tot gevolg kunnen hebben. Bij de effectevaluatie van
maatregelen is het daarom zaak alert te zijn op de invloed van deze maattegel op de
soorten die afhankelijk zijn van de dagelijkse getijdenwerking. O o k zou onderzocht
moeten worden ot een permanente aantakking verzanding van de Nieuwe Merwede
kan veroorzaken. Dit was immers het probleem waarvoor in de 19e eeuw de killen
juist zijn afgesloten.

l>2
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D o o r voortdurende sedimentatie schoof het door de rivier gedomincerde
landschapstvpe van nature op in zuidwestelijke richting. Het getijdenlandschap
veranderde thiamin enerzijds geleidelijk in een rivierenlandschap, ma.n groeide
anderzijds uit door voortdurende nicuwv'orming van land uit het estuarium. \\ anneer
her de bedoeling is natuurlijke processen tc bcnutien. dan is het gewenst deze
onrwikkeling te stimuleren in plaats van regen te houden, of terug te zetten door
uitgebreide ontgrondingen. Onderzocht zou moeten worden wat dc veranderingen
betekenen voor het herstel van de oorspronkelijke geomorfologische processen m
gerijdekreken: of deze nog volledig te herstellen zijn nu deze ondieper en breder
geworden zijn sinds de afsluiting van het Haringvliei. Evenals vroeger. li|kr in het
zuidwesten van her gebied nog volop ruimte aanwezig voor nicuwv o r m i n g van een
Biesbosch-achtig landschap in het Hollands Diep (Zonncveld, 1999/2000).

7.3

Effecten van rivierverruimende maatregelen

Her ruimtelijk concept krijgt een uitwerking in de toepassing van rivicrv cniiimcnde
maatregelen, waardoor de inzichten uit dit onderzoek ook doorwerken op dit niveau.
Over een aantal van deze maatregelen werd al bij aanvang van deze studie gesprokt n:
gedurende dc studie zijn daar nieuwe bij gekomen. D e mogelijke riv u-rv cruimcndc
maatregelen zi|n:
-

Afvoer via het Steurgat,
Verbreden van het winterbed van de Nieuwe Merwede,
Verlagen van de (scheidingsdijk) tussen de Nieuwe Merwede en de Brabantse
Biesbosch,
Polders van het voormalige vierde spaarbekken in de Brabantse Biesbosch
geschikt maken voor doorstroming,

-

Verdiepen zomerbed van Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede
Verbreden van het winterbed van de Nieuwe Merwede: Kicvitswaard,

-

Terugleggen dijk K o p van 't Land,
Geul door her Eiland van Dordrecht,

-

Compartimentering polder D e Biesbosch (Eiland van Dordrecht),
Compartimentering Brabantse Biesbosch (noord) d o o r het opnieuw in (semi)
open verbinding brengen van oude kreken met dc Nieuwe Merwede,

-

Herstel overlaatgebieden op de Brabantse oever,
Water inlaren bij het gemaal van Altena via de bestaande watergang en de
bakkerkil afvoeren naar de Brabantse Biesbosch,
- Rivier van de Afgedamde Maas, onder Woudrichem langs, naar het Steurgat
(groene rivier),
- Rivier van Bcrgse Maas, door het Land van Altena, naar het Steurgat (groene
rivier).
Voor een beschrijving van deze maatregelen, zie RIZA en Bosch Slabbers (2000).
Achiciccnvolgcns worden hieronder dc maatregelen langs Merwede, Maas cn Amer
besproken, gaande in benedenstroomse richting.
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Boven-Merwede:
doorstroming
via Steurgat en
Bakkerskil
Het Steurgat is dc meest bovenstrooms gelegen rivierverruimende maatregel in de
biesbosch. gericht o p een goede doorstroming bij hoge rivierstanden. D e maatregel
is gceni op een oude situatie, waarbij het Steurgat een nagenoeg even belangrijke
positie had in de afwatering als de kil waarin later dc Nieuwe Merwede is gegraven.
D e sluis bij Werkendam e n de daaromheen gebouwde industrie vormen echter een
belemmering voor deze maatregel; er is niet erg veel ruimte voor een brede inlaat.
Daarom is ook gekeken naar een alternatieve oplossing. Ten oosten van Werkendam
doorsnijdt een oude ctevassegeul het meest noordwestelijke deel van het Land van
Heusdcn cn Altena in de richting van de Bakkerskil. D e z e laaggelegen, brede geul
zou weer geactivecrd kunnen worden als overlaat. Er is dan wel aandacht nodig voor
de historisch-geografische waarden langs de Kornse dijk die dwars op de geul staat.
Bovendien betekent een keuze voor deze oplossing dat er ten zuidwesten van de
Kornse dijk een relatief brede geul gegraven moet worden: het landschap hier is
immers jonger en hoger opgeslibd.
Nieuwe Merwede:
verbreding
winterbed
Verbreding van hei winterbed is in principe in alle waterafvoerende geulen mogelijk,
maar zal vooral bij dc Nieuwe Merwede veel effect hebben. Teruglcgging van de dijk
gaat vaak gepaard met verlaging van het winterbed. Als dat het geval zal zijn. is
aandacht nodig voor her meest bovenstroomse deel van de Nieuwe Merwede. Hier is
direct langs het zomerbed een kenmerkend en waardevol rivierenlandschap ontstaan
Alhoewel ontzanding aldaar weer nieuwe oeverafzetting rewceg zal brengen lijkt het
toch gewenst dit unieke stukje Biesbosch te behouden. Dir is juist hier goed te
realiseren door aanvullend op de verbreding overlaten via oude killen tot stand te
brengen.
Nieuwe en Beneden-Merwede:
verbetering geujdenstroom
van Brabantse
en
Sliedrechtse
Biesbosch
Ajin weerszijden van de Nieuwe Merwede zijn in het landschap vele krckcnstelscls tc
vinden die voor de aanleg van de Nieuwe Merwede met elkaar in verbinding stonden.
I en van de meest v o o r de hand liggende oplossingen voor het vergroten van de
doorstroming is o m deze laaggelegen terreinen wreer een afvoerendc functie te geven.
Dat kan door de huidige rivierdijken ter plaatse iets te verlagen en langs de
voormalige kreekoevers dijken o p te werpen. Het laatste sluit aan bij de
cultuurhistorische waarden van dit deel van de biesbosch. D e killen kunnen wellicht
v criler uitgediept worden o m de getijwerking hier weer dieper in de Biesbosch te
laten doordringen (hoe langer, hoe groter de getijdenslag is).
Nieuwe Merwede:
terugleggen
dijken bij de Kop van 't Land
Terugleggen van dijken ter hoogte van de Kop van 't Land is ongewenst: het o p
voortdurende aanwas gebaseerde patroon van dijken heeft daarvoor een te grote
historische waarde. Een grotere doorstroming kan hier wellicht beter gerealiseerd
worden door verbreding van het winterbed van de Nieuwe Merwede alleen aan de
linkeroevet uit te voeren en tegelijkertijd (zowel boven- als benedenstrooms) zoveel
mogelijk oude killen als overlaat te laten functioneren. Daarnaast zou een geringe
verbreding gerealiseerd kunnen worden door de veerstoep bij de K o p van 't Land op
palen te zetten.
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Nieuwe Merwede: Noorderdiep
als overlaat voor het Eiland van
Dordrecht
In dc nieuvvstc polder van het Eiland van Dordrecht zijn dc rcstantcn van het oude
krekenstelsel nog aanwezig in het sloieiiparroon en de maaiveldhoogte. D c kreken
lopen min of nicer parallel aan de Nieuwe Merwede, Met name het nicest noordeli|k
gelegen kreekrestant, her Noorderdiep, li|kt zeer geschikt o m als overlaat vooi tie
rivier in gebruik te nemen, aangezien die al ter hoogte van de K o p van 't Land kan
aantakken. Ook hier zou onderzocht mocien worden of een overlaat dc voorkeur
verdient boven een permanente verbinding van water. ( mi de markantc Zeedijk u
ontzien zou, in plaats van een geul direct langs deze dijk te leggen, ecu geul gegraven
kunnen worden langs een nieuw op rc werpen dijk o p dc pick van de
/.uidbuitenpoldersc kade. of her v erlengde daarvan. D a n wordl de sequentie van
aanw as. via jonge polder, naar dc oude polder hier ook nog versterkt.
Nieuwe-Merwede
en Amer: doorbreken
van de scheidingsdijk
tussen
Merwede en Amer
In de meest zuidwesrelijke punt van de Brabantse biesbosch bevinden /ich een aantal
eilanden, die niet meer de omvang hebben van de vroegere platen aangezien zi| sinds
de sluiting van hei Haringvliet aan afslag onderhevig zijn. Een voorbeeld is de
Boerenplaat. Dit deel van de Biesbosch is echter juist dc pick waar nieuwc platen
/ich zouden kunnen onrwikkelen. D e getijgeulen zijn hier nog diep, en er is
voldoende ruimte aanwezig. Mogelijk brengt het doorbreken van de dammen die hier
/i|ti aangelegd tussen de verschillende vaargeulen dc oeverafslag tor stilstattd cn /ells
herstel van de natuurlijke aanzanding teweeg.

7.4

Rekenregels voor het bepalen van effecten van maatregelen

Voor een eerste beoordeling van de effecten van maatregelen in het kader van IVB is
een eenvoudige berekeningsnu-rhodiek opgezet. Dc rekenregels daarvoor worden
hier beschreven.
Effecten op aardkundige
waarden
O p de kaart met aardkundige waarden (bijlage 5) zijn in vlakken de volgende klassen
aangegeven (zie par.5.1) :
-

zeer waardevol,
waardevol,
matig waardevol,
weinig waardevol.

-

nauwelijks waardevol.

Bij een maatregel wordt een ingreep in dc vorm van vergraven van de bodem als een
negatief effect van die maatregel beschouwd. D e omvang van het effect bij ecu
maatregel w o i d t mede bepaald door de omvang van het d o o r de ingreep aangeiaste
areaal. Die omvang wordt uitgedrukt in het aantal hectares (ha) vergraven gebied in
totaal en per waardcklasse. Het relatieve belang van het effect wordt uitgedrukt als
het percentage aantasting binnen die klasse ten opzichte van het totaal oppervlakte
van die klasse.
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Speciale situatie zijn die waarin de ingreep past bij en binnen de geomorfologische
opbouw ter plaatse. Het gaat dan om het aanleggen van een watergang op een pick
waar in dc bodemopbouw vanouds al een geul aanwezig is (geweest). Volgens de
kaarl (Geomorfologische gesteldheid (bijlage 4) betreft dit de legenda met een al of
niet verdwenen geul of kreek (de legenda 09 en 11). In zo'n situatie is het effect van
de ingreep binnen een bestaand systeem (legendaeenheid 09) neutraal in plaats van
ncgaiiet ie beoordelen en voor een verdwenen geul / kreek (legendaeenheid 11) is de
ingreep als positief te beoordelen. D e crevassegeul is de uitzondering op de
uitzondering vanwege het bijzondere karakter van dit type geul. Het samenvallen van
een ingreep in de vorm van het graven van een geul ter plaatse van een crevassegeul
wordt als negatiel beoordeeld.
Effecten
op archeologische
waarden
D e op de archeologische waarden- en vervvachtingskaart (bijlage 3) aangegeven
vindplaatsen zijn grotendeels als de actuele archeologische waarden te beschouwen.
D e potentiele waarden zijn aangegeven in de vorm van vlakken met een
verwachtingswaarde.
D e vcrwachtingswaarden zijn ingedeeld volgens de klassen (par. 4.1):
-

hoog,

-

middelmatig,

- laag.
Bij een maatregel wordt een ingreep in de vorm van vergraven van de bodem als een
negatief effect van die maatregel beschouwd.
Bij de waarden o p basis van verwachtingen wordt bij de in vlakken gegeven
waardering de omvang van het effect - net als bij de aardkundige waarden - bepaald
door de oppervlakte van het aangetaste areaal (in ha), de omvang van de aantasting
binnen de betrokken waardeklasse(n) (in ha) cn het relatieve aandeel van die
aantasting binnen die klasse(n) (in % ) .
In het geval van een vergraving binnen de begrenzing van een 'vermoedelijke
bewoningskern op basis van archeologische gegevens' wordt het gehele gebied van
die kern als aangetast beschouwd. Het effect wordt daarbij uitgedrukt in het aantal
hectares van het betreffende gebied. Het relatieve belang wordt uitgedrukt in het
percentage dat het betreffende gebied in oppervlakte uitmaakt van het geheel van dit
type bewoningskern. In waardering betreft dat steeds de klasse 'hoog', want alle
bewoningskernen van dit type vallen in die klasse. Het type van de bewoningskern is
dus niet relevant, evnmin als een lagere waardering van de ondergrond.
In het geval van vergraving binnen een 'vermoedelijke bewoningskern op basis van
historische gegevens' gaat het o m een gebied met een straal van 750 m rond het
middelpunt van de aangegeven cirkcl. De cirkel op de kaart fungeert dus als symbool
en niet als feitelijke begrenzing. Aantasting binnen een dergelijk gebied wordt als
verlies van het gehele areaal (in ha) van die bewoningskern gerekend en vervolgens in
pioccnten gerelateerd aan het totaal areaal van dit rype bewoningskern. D e
waardering van dit type bewoningskern valt in de klasse 'middelmatig'. O o k hier zijn
type en onderliggende kleur niet relevant
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Bij de waarden in de vorm van vindplaatsen is de 'aantastings ' steeds beschouwd als
een gebied met een straal van 100 m rond dc cobrdinaat van de vindplaats.
Aantasting binnen zo'n gebied wordt als verlies van dc vindplaats gerekend I let
verlies wordt als gctalswaarde uitgedrukt en het relatieve belang wordt uitgedrukt als
percentage van het totale aantal vindplaatsen (aantal, %). Het gaat hier steeds om de
waarderingsklasse 'hoog'.
Effecten op historisch-geografische
waarden
()p de historisch-geografische kaarr (bijlage 7) zijn puntelementen en vlakelementen
onderscheiden in de klassen (par. 6.1):
— matig waardevol,
— waardevol.
D e lijnelementen zin onderscheiden in de klassen (par. 6.1):

— weinig waardevol,
— matig waardevol,
— waardevol,
— zeer waardevoL
Bij een maal regel wordt een ingreep in dc vorm van vergraven van de bodem als een
negatief effect van die maatregel beschouwd. Bij puntelementen wordt iedere
aantasting van het punt als verlies van het punt beschouwd. Her verlies wordt als
getalswaarde uitgedrukt en het relatieve belang wordt uitgedrukt als percentage van
het totale aantal puntelementen.
Bij de lijnelementen en bij dc vlakelementen is bij een aantasting het verlies van het
gehele element als maximaal te beschouwen en de lengte respectievelijk het
oppervlak van de feitelijke aantasting als een geringer effect Het bciuuicn van die
marge geeft inzicht in dc mogelijke o m v a n g van de effecten zonder elke situatie
individueel te hoeven beoordelen. Het verlies aan lijnelementen dan wel aan
vlakelementen wordt via de overlap van de ingreep met het element berekend als
ondergrens (in km resp. ha). D e bovengrens wordt bepaald door her tm rekenen van
de totale lengte van het aangetaste lijnelemcnr dan w el de totale oppervlakte van het
aangetastc vlak (in km resp. ha). Vervolgens vindt, zowel voor de ondergrens als
voor de bovengrens, de verdeling plaats naar dc waardeklassen en wordt het relaiicve
aandeel van de aantasting bepaald ten opzichte van het rotaal van de betreffende
klasse(n) (in"..).
Beschrijving
van
effecten
Per maatregel zijn de resultaten van de bepaling van de effecten te beschrijven
conform bovenstaande regels. Daarbij wordt, via de sommering naar hectares cn
aantallen in absolute zin en via de percentages in relatieve /in. inzicht verkregen in de
omvang van de effecten, zoals die via de vergraving van de bodem worden b e r e k e n d
Het blijft een eerste en vrij grove benadering.
\ erfijning is mogelijk door het nuanceren van de effecten o p basis van de specifieke
aard van de ingrepen en de doorwerking daarvan binnen de omgeving van de pick
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van de ingreep. Daarbij zijn ook de mogelijkheden voor een positieve doorwerking
v an ingrepen beter in beeld te brengen. Een dergelijke benadering is uiteraard pas
zinnig als de maatregelen meer in detail naar aard en pick bekend zijn.

7.5

Algemene conclusie

Als algemene conclusie kan gesteld worden, dat de aardkundige en culruurhistorischc
verschijnselen en waarden van het huidige landschap in her IVB-deelgebied
Biesbosch binnen haar historische begrenzing, meer mogelijkheden bieden voor
riv lervcruiming dan o p het eerste gezichr verwacht zou worden. \ oor/ichtighcid is
echter gcboden met de randen van het gebied waar onvcrvangbarc aardkundige en
culruurhistorischc
waarden
aanwezig
zijn.
Daarnaast
blijken
er
goede
aanknopingspunten te zijn om tegelijk met de landschapsstructuur ook de natuurlijke
dvnamiek te versterken.
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