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& opdracht van bet Provinciaal Bestuur van Zuid-Bolland 1»
bodenlamdige verkenning ran de proriaci« Zuid-BoXUad tan soiden « o dm
grot« rivieren ni&gevoerd.
Deze -fttrtsmn&g cavat een aantal eilanden, waarvan afzonderlijke
rapporten zijn samengesteld.
Het veldwerk voor de verkenning i n het eiland "Van Dordrecht*
i a i a 1951 uitgeroerd door opzichter C« de Visser onder leiding
Ir J. van der Linde, d i e ook d i t rapport samenstelde.
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De bodeaktndige verkenning van het eiland Tan Dordrecht vors* een
onderdeel -va» de opdracht van het Provinciaal Bestuur van de provincie
Zuid-Hollend.
Het doel ven de verkenning ie een oriëntatie omtrent de agrarische
waarde ven de op dit eiland voorkomende gronden, daarbij & het bijzonder
rekening houdend mo% de geschiktheid voor de tainbotar.
De bij dit rapport behorende baJeakaart ia tot stand gekomen door
waarnemingen met een dichtheid van 1 boring per 4 ha« De boringen werden
noraaliter verricht tot een diepte van 1,25 a. Teneinde globaal georiënteerd te zijn entrent de ligging van een ouder klei-veenlandechap «erden
een aantal waarnemingen tot 2 à 2.50 n diepte verricht.
Degenen die de kaarten of rapporten van dexe verkenning wensen te
raadplegen voor een ander doel dan waarvoor dese werden aaiaengesteld,
dienen zich terdege te realiseren dat z i j het gevaar lopen de aogelijkheden van deae kaarten t e overschrijden.

H . HETCKTSTAAKTAHHSTGEBIBD
Omtrentde-vroegstegeschiedenisvanheteilandvanDordrechttasten
«ijvrijweliahetduister.Geschrevenbramengeveneerstomtrentbet
jaar1000enighouvast,terwijlarcheologischevondsten,dieeniglicht
zoudenkunnenwerpenopdeeventuelebekeringsgeschiedenisiadeperiode
vooromstreeksnetjaar1000,niet zifr gedaan.
Zekeris,dathetgebiedaanhetbeginvanonzejaartellingdeel
uitmaaktevanhetgrotesamenhangendeveengebied,zoals«ijdit inhet
Hollands-¥laamsekustgebiedaantreffen.Alsenigegroterivierwerdde
Maasgevonden,terwijlalsbelangrijkstezijtakvandezerivierophet
eilandvanDordrecht deDubbelmoetwordengenoemd.
DeMerwede,diewijonsopdeplaatsvandetegenwoordigeriviervan
dienaamaoetenvoorstellen,wasstelligveelminderbelangrijkdanheden.
Deaojuistgenoemderivierenhebbenhetmilieutenaanzienvanhet
groeiendeveenzodanigbepaalddatditzichheeftontwikkeld toteenboaveengebied.Deoeverslangsderivierenwarenzwaarsaveligtotkleilg.
2hhetovergangsgebiednaarhetveentreffenweuiteraardsterkalibhoudendbosveenaan.Doorhiernatebeschrijvenoorzaken isvandgboorspronkelijklandschapthansechteraandeoppervlaktenietsmeerterugte
vindenen ishet zodieponderjongeresedimentenbedolven,dathetzelfs
landbouwkundig geenbetekenismeerheeft.
DoordatnadeRomeinsetijd,ongeveer inde2dehelftvande5deeeuw
enlater,dezeespiegelreestenopzichtevanhetlandenbovendiende
riviereneenvergroteafvoerkregen,heeftenigeverdereklei-afzetting
plaatsgevonden.
De Invloedvandeze-weleensDuinkerken H genoemde-transgressie
isechtervergelekenmetgebiedeneldersinonsland,diekorterbijde
kustzijngelegen,slechtsgering.
De slibafzettingbeperktezichtotdeomgevingvanderivieren,van-

daardatdezevoornamelijkwordtaangetroffentoeseeHerwed«enDubbelalsmedetossenMaasenDobbel.Tenzuiden « B deMaaslaghetTeenwaarschijnlijktehoog,datnogslibvanbetekeniskon«ordenafgezet.
Ongeveerkortnahetjaar1000is«en indeseomgevinggaanbedijken*
1)
Iade12deeetartreffen«e3zogenaamd««aarden aan,dieeenringbedijkinghebbengevozadtesamende Grote ofZuid-HollandseWaardgenoemd.
Eendersamenstellend«delenvandeGroteWaard«asdeTiesselijns«aard inhetn« ;dezelagvooreendealindetegenwoordig«HoekseWaard
en TOOT eenanderdeelinhet gebiedvanheteiland«anDordrecht.
DeTiesselijnswaardwerd oagrensddoordeMaas inhet suldentot
Maasdan,inhetwestendooreendijkvanafMaasdamtotPuttershoekenvandaardoordeDubbel (OudeMaas)ongeveerviaDordrecht z owaarts,ongeveer
langsDubbeldamnaardeMaas.DetenohiervangelegenDortscheHaardwerd
begrensd eveneensdoordeMaasinhetzuiden,deDubbelinhetwesten,
deMerwede inhetnoordentotaanWoudriehemenvandaarzowaartslangs
hetOudeMaasjenaarHeusden.
De eigenlijkeQroteWaardbevondsiehtenzuidenvandeMaasenwerd
aandewestenzuidzijdebescheraddooreendijkvanafMaasdam,over
Strijen,ZwaluweDrissaeleninderichtingGeertruidenberg.Terglobale
oriëntatieisdevermoedelijketoestandopeenkleineschetsweergegeven.
(afb.1).
DebeidetennoordenvandeMaasgelegenwaardennoeodeoenvaakde
"kleisijds",deQroteWaardde "veenaijde".vooralaandeveensijdewerd
veellandvergravenvoorhetaoerbedrijf.
Doorhettot standbrengenvaneenringbedijkingwerdenMaasenDubbel
binnenbedijkt.Senongetwijfeldverstandigeraeatregel,diehettrajectvan
deteonderhoudendijkenbekortte,dochanderazjEBopdenduurteveelseit

Eenwaard iseendoorwateroogevenpolderofpoldergemeenschap.

blijkentevergenTandebereidheidgezamenlijkdeofferstebrengen,
dienodigzoudenzijnO Bde«aardeffectieftegendegevarendievan
meerderezijdendreigden,teverdedigen.
Doordatdezee,doorsteedsdieperlandinwaartsbinnendringende
getijgeulen,gevaarlijkdewestelijkedijkvandeQroteWaardbelaagde
warenhierkrachtigevoorzieningennoodzakelijk.Zoweleenverbodop
buitendijksmoerenalsnaatregelentotbetereoeververdediging inhet
vakStrijen-Zwaluwewarenop zijn plaats.
Depolitiekeonrustaanheteindvande.14eenbeginvande15e
eeuw (HoekseenKabeljauwsetwisten),vondzijnweerslag inhetwaterstaatsbestuur.Hetgesagwasuiterstgering.Besluitenwerdenofniet
genomen,danweldeuitvoeringgesaboteerd.
Onderdezeomstandighedenmoestendedijkdoorbrakendieaanheteind
vande14eenbegin15eeeuwplaatsvonden,wordenhersteld.Steedsgelukteditnog.Bepaaldnoodlottigwerdevenwelde inbraaknadeberuchte
St.Elisabethsvloedin1421,doordatnietalleenvanuithetHollandsDiep
inhetzwdeGroteWaard inbrak,dochkortdaarnadoorhoogopperwater
ookdeMerwededijkbrak,waardoordeWaardgeheelwerdgeinundeerd.Deze
ranp,waarvandegevolgenwellichtdoorsnelenefficiëntingrijpen
haddenkunnenwordenbeperkt,werdvanallesoverheersendebetekenisvoor
hetverdereontstaanvanhetbesprokengebied.Doorvermeendebelangentegenstellingen (stadDordrecht-HeervanZevenbergen)werd aanvankelijk
nauwelijksingegrepen.
Degrotegetijgeulen,discontactnaaktenmethet,doorsedert 5
eeuwencultuureninklinkinglaaggewordenland,zagenhunvloedkoaraen
sterkvergroot,zodatgrotewateroassa'spergetijwerdenverplaatst.De
geulenschuurdensteedsdieperenbrederuitendedijkenbrokkeldenverder
af.Aanherdijkingvielnietmeertedenken.Het gehelewestelijkgebied
vandeGroteWaard gingverloren.Snhetnoorden indeomgevingvande
tegenwoordigeoudestadskernvanDordrechtbleefeenkleingebieddroog.
Betoverstroomdegebiedbleefgedurendeseerdaneeneeuwééngrote

waterplas.3hhettegenwoordige Biesbosgebied iswaarschijnlijk-veelfan
hetoudelandschapvernield enwasdewaterplashetdiepstbovendiendoorsnedendoortalrijke geulen.
De loopderrivierenwerd doordenieuwstoestand geheelgewijzigd*
Bieuwebeddingenontstonden,oudeverdwenen.DeMaasenDubbelz i & geheel
doordejongesedimentenbedekt enaanhet oogonttrokken.Deafvoervan
deMaashad geheeldoorhetHollands-Diepplaats,ookmethet Waalwater
wasdittendelehetgeval.
Deeersteopwassenkwamenop indebuurt vandestadDordrecht bijde
tegenwoordigeOud-Dubbeldamaepolder.Doorallerleikleine landaanwinningswerkenheeftmendeaanslibbing trachtentebevorderen.De aanwassen
droegen geheelhet karaktervanslikken en inrijperstadiumvangorzen.
Hetmilieuwasvann onaarzwnogalverschillend zout. £1hetnoorden
washetwaterhetminst zout enbovendienhetmeestondiep.Menbevond zich
hieriraaersinhet gebiedvandeoude «*kleizijdenvandeGroteWaard.Daarbijwashettijverschilstelligookmerkbaarminderenhetwaterookzeker
rustigerdan inhet zuid-westelijkdeel.Ditheeft zijninvloed doengelden
opdevegetatieenbijgevolgookopdegevormde bodemprofielen.
2hhetzuid-westelijkdeelvanhet eiland,bv.deWisldrechtachepolder,
zalpasrelatief laat eenvegetatiezijnopgetreden.Aanvankelijkwerden
hiergrotemassa*s ietsslibhoudend fijnzandafgezet.Paslatertoenhet
waterondieperwerdkonvegetatieoptredenenhet slikvangenbeginnen.Wij
vindenhisruitstekend«profielen.Het zijngrondenmet zeerregelmatig
aflopendefijnzandigetotopgrotediepteslibhoudende eneveneenstotop
grotediepteongestoorde profielen.
lihetveelzoeteregebied inhetnoordenennoord-oostenvanhet
eiland zaldevegetatieeenveelweelderigerkarakterhebben gehad.De
gronden,diehierwerdengevormd,zijntotopveelgroteredieptekleiïg
doordathierreedsseerspoedigslibkonbezinken.HetwaterzalinverbandmetdegrotereafstandvanafhetHollands-Diep ookwaarschijnlijk
rustigerzijngeweest enbovendientengevolgevanafvoervandeboven-

rivier«» Bisschien selfs slibrijker. Wevinden bier dan ook zwaardere en
op enige diepte vette, plastische gronden. Uiteraard heeft het milieu
zout-zoet nogal gewisseld en i s de grens zeer vaag. Ook dit weerspiegelt
zich in de bodemgesteldheid. Sr zijn seer veel gronden die ongeveer een
overgangsstadixa vormen tassen de na beschreven voorbeelden.
Aan het eind van de 17e eets* vinden we een eilandje bedijkt, begrensd
door de Hoorddijkan van de Woordpolder, Aloyse polder, de ïïisldrechtsehe
zeedijk en de Dordtsche Eil.
Het duurde daarna bijna een eeuw voordat weer tot bedijktogenvan
betekenis werd overgegaan. Van bodeakundig standpunt besien was dit reeds
eerder aogelijk geweest. Wij vinden desse polders ten zuiden van de
Wieldrechtsehe zeedijk. Zij zijn alle »eer zwaar opgeslibd en hebben diepe
kleilge, soos vrij zware profielen. Indian nan se 50 cmBinder had laten
opsiibben sou hier reeds eveneens goed cultuurland zijn gewonnen.
Mogerger i s da toestand aan ds Soordkant van het eiland waarwe
talloze polders, waarden en grienden aantreffen. Tengevolge van belangentegenstellingen tossen Dordt en de Alblasserwaard over de afsluiting van
een aantal killen in dit gebied bleven de gronden hier zeer lang onbedijkt,
in het cpelibbtogsstadtoa dus. Mede in verband met de zware begroeiing
werden z i j vooral opgebouwd set seer zwaar materiaal. Sosmige gronden
liggen thans nog in griend. Andere werden to de 19e eeuw bekaad. Meestal
liggen ze thans to grasland. Het zijn zeer zware, stugge kleigrondan die
in de bovengrond slechts matig kalkhoudend zijn, omdat de vegetatie
tijdens de opslibbtog reeds een flinke aanslag op de kalkvoorraad heeft
gedaan. Door de overwegend slechte ontwatering worden de bezwaren van hun
natuurlijke zwaarte nog geaccentueerd. Wij vinden hier gronden ast meer
dan 7Gp(afalibbaar ( < 16 (i), die op SOca overwegend gereduceerd zijn.
Zij zouden door een betere ontwatering seer s t e l l i g belangrijk verbeteren,
doch eigenlijk moet aen bij de landaanwinning zodanig regulerend optreden,
dat mm dergelijke gronden niet laat ontstaan.
Geheel anders is de toestand to de Dordtsche Bieshos. Pas laat to het
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hiartotopwas-vantamelijkfijnzandigeplatengekomen,diesoosnetbiezen
werdenbeplant,dochoeeatalspontaanmetbiezenbegroeiden.Ditzijnde
eerstebelangrijkeslib
vangers.Ishetlaagjeslibvanvoldoendediktedan
ishetogenblikaangebrokeneradeaanslibbingsteerrendabeltemaken.Men
deponeertrietzodenopdeplaat«aardoorrietlandenontstaan.Deaanslibbing
gaatopdezewijzevrijsnelverder.Derietland«!werdentenslottezohoog,
dataanmetvoordeeltothetaanleggenvangriendenkonovergaan.
Degriendenwordenaangelegdopakkertjes,geseheidendoorgreppel«.
AfgezienvandeverdereopslibbingKordtdoorhetregelmatigverwijderenvan
hetslibuitdegreppels,datopdeakkergeworpenwordt,hetlandverder
opgehoogd.Isdezeophogingvergenoegdoorgegaan,danraaktdegriendversletenengaatmentotbekadingover,zoditnognietreedswasgebeurd.
Danrooitmendegriaodenlegthetlandinbouw-ofgrasland.
Dezeontwikkelinghoudtin,datde
rasas
binnenzekeregrenzendebodemvorainghierbijindehandheeft.Erkunnendusopdezelfdeplaatbijdetailkarteringanthropogeenveroorzaakteverschillenwordengevonden.
BijdeinpolderingvandeDordtscheBiesbosiszeerveelgeëgaliseerd.
Verschillendeprofielenzijnminofmeerkunstmatig,hetzijdooronthoofding
ofophoging.
Grondendielangingriendhebbengelegenhebbeneenhoogorganisch
stofgehalte.Bijontginningtotbouwlandverdwijntditspoedig.3hgevalhet
totweilandwordtbestemdvindtmendezetoestandminofmeergeconserveerd.
LangsdekillenindeBiesboswarenuitgebreiderietzomen.Dezevormen
thanslaaggelegen,lichtzaveligestroken,dieindenregelzeerkoudenlaat
zijn.Ihdeondergrondvansommigeoudegriendenvindtmenthansnogde
plastischevettemetrietwortelsdoorwevengrond.
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Op de bodemkaart zijn de navolgende bodeagroepen onderscheiden:
COL Kalkrijke lichte zavelgrond met ninder dan 255 delen < 16 (ioet naar
beneden lichter wordend profiel.
Het profiel heeft in den regel een grijsbruine t o t grijze bovengrond die snel en regelaatig naar beneden lichter wordt, doch f i j n zandig b l i j f t en daarbij goed sliJbhoudend ia. Het profiel ie op ca 50 ca
overwegend sandig en tot op groter diepte dan 1.25 a ongestoord.
C2 Kalkrijke aavelgrond met 25-55£ delen < 16 u aet naar beneden lichter
wordend profiel
Het profiel heeft een grijabruine bovengrond die v r i j snel en regelmatig naar beneden lichter wordt. Het profiel is op 70 cm steeds f i j n zandig, en voldoende slibhoudend en tot groter diepte dan 1.25 mongestoord.
CS Kalkrijke klejgrond ast 55-5055 delen <16 \i aet naar beneden iets l i c h t e r
wordend profiel
Het profiel heeft een grij3bruine tot bruine bovengrond die naar
beneden regelmatig afloopt en op 70 cm soos lichtzavelig, doch in den
regel overwegend zandig ia.Het profiel is t o t groter diepte dan 1.25 a
ongestoord slibhoudend fijnzandig.
In sonstige gevallen vindt oen in de ondergrond iets vettige structuren. Deze «orden evenwel niet ondieper dan 70 cm aangetroffen.
E4 Kalkrijke grnre klej^rond net meer dan SOg delen <16 u-aet homogeen
blijvend of zeer weinig lichter wordend profiel.
Dit profiel is een zwaardere variant van de hierboven beschreven
grond.
B5 Kalkhoudmde kleigrend aet 85-50$ delen < 16 a met homogeen blijvend
profiel s e t slechte structuur dieper dan 50 ca
De bouwvoor i s aanmerkelijk kalkaraer dan de diepere lagen van het

prof1*1.Debovengrond isbruingrijsenwordtnaarbenedensaaigrimeer.
Disperdan50cmishetgeheleprofieloverwegendgrijsmetopca50on
brokkelige,dobbel«teenachtigestructuren,omnogdieperovertegaaiin
eentaaietot somssmerig«klei.
E6 K&lkhoydendezwaretotzeerzwareklejgrondaetmeerdan50£delen
<16nnethomogeenblijvend of«einiglichterwordend profielen
slechteatractuurdieperdan50cm.
Dit iseenzwaarderevariantvanhetbovenbeschreventype.
Doordenatuurlijkezwaartevanhetproflalwordtdeslechtestructuur
nogaeergeaccentueerd.Dezwaarstegrondenvandittypebestaantotca
80*uitdelen < IB \u
Betkalkgehaltevandebouwvoorbedraagtsoa»nietneerdan 3£.
E6Â Kalkhoudendezwaretotzeerzwareklelgrondenaetaeerdan50£delen
<ISnBiethomogeenblijvendofweiniglichterwordend profielen
slechtestructuarindeondergrond,diebedektofvermengd ismet
minderdan60cmrivierzand.
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De kalkrijk« lichte aavelgroad met minder dan ZS% < 16 u- met naar
beneden lichter wordend profiel vormt een gemakkelijk bewerkbare, zeer opdrachtige en tevens goed doorlatende grond. Weüjwaar slempen deze gronden
in de winter gemakkelijk, doch z i j drogen na enige bewerking snel op en
zijn dan goed opwarmend. Toch zija z i j hierdoor w o r de ^groenteteelt wel
iets aan de l a t e kant hoewel men door een juiste keuae -wan het t i j d s t i p
fan grondbewerking hieraan voor een deel tegemoet kan kosen. Wij beschouwen
ze a l s zeer geschikt voor de t e e l t van komkomers en tomaten.
Fruitteelt onder glas zal hier zeer goed voldoen en ook f r u i t t e e l t
in de volle grond slaagt goed. De groei i s echter op den duur op iets
zwaardere gronden wel i e t s forser en iaën zal met plantafstand en cultuuraaatregelen hiermede rekening dienen t e houden.
Voor akkerbouwgewassen is deze grond eveneens zeer goed geschikt. 3n
het bijzonder de fijne gewassen laten zich goed op deze gronden verbouwen.
Granen, erwten, bonen, suikerbieten, consaaptie-aardappelen prefereren een
iets zwaardere grond, doch geven ook hier een zodanige oogst dat wij deze
gronden zonder meer a l s zeer goed mogen classificeren. Een voorwaarde
b l i j f t evenwel, dat sen voor dit bodestype een j u i s t e grondwaterstand
tracht t e handhaven. Ih droge zomers zou de productie, indien men met een
t e diepe voorjaarsgrondwaterstand begint, iets kunnen achterblijven.
Sen deel van deze gronden koiat in t e lage ligging voor en d i t blijkt
evenzeer fataal. Bet zijn vooral lage stroken langs de kreken in de
Dordtsehe Biesbos, die bovendien het bezwaar hebben dat some in de ondergrond nog vette, plastische rietwortelplekken worden gevonden. Si koud«
voorjaren en zomers b l i j f t de productie van deae gronden vaak belangrijk
achter.
Buiten de Dordtsche Biesbos vinden wij d i t typ» slechts aan de zuidrand van de Aloyse polder en zeer plaatselijk langs enkel« kreken.

-uDekalkrijkezavelgroodmet 25-55^delen<16M.H » *naar based«
lichterwordend profiel,vortateenvoor»eeruiteenlopendegebruikawijzen
uitstekendegraad.
Voortuinbouw isdegeschiktheid voorgroenteteeltwellicht Ietsminder
danbijdelichteregronden.Debewerkbaarheid ismindergunstig,hoewel
hetslempbezwaarookveelgeringerie.
De geschiktheidvoorfruitteeltonderglasen indevollegrond is
uitstekend.Zonderenigerestrictiekomen allesoortenendaarvandemeestveeleisendevariëteiten«orden verbouwd.
Ookvoorakkerbouwengrasland zijndezegrondenuitstekend geschikt.
Dezegrondenbehorentot debestevanonsland*Doordatzoveelgebruiksmogelijkhedenaanwezigzijnkanmenzichonderbepaaldeeconomische omstandighedensterkaanpassenenopanderevormenvanbodemgebruikoverschakelen.
Deomstandigeid,datselfsdandegeschiktheid steedszeergoedis,
maaktdatwijdezegrondenzienalsvanhogepotentiselewaarde.Zeworden
vooralaangetroffen indeWieldrechtachepolder,dochkomenookindeandere
polderszijhet inbescheideneroppervlaktevoor.
De kalkrijke klei^rondmet 3S-505Édelen <16p.metnaarbeneden lichter
wordend profielvormt eveneenseenzeergoeddoorlatendevoldoendopdrachtijs
grondmet goede structuur inde bovengrond.
Degeschiktheid voorintensievegroenteteelt isslechtsmatig.Debewerkbaarheid isniet gemakkelijk genoeg.
Voorfruitteelt zijndezegrondenevenwelnoguitstekend.Delichtete
varianten zullenvoorfruitteelt onderglasmetnamedruiventeeltnogwel
voldoendochoverigenski&zemenhiervoordezavelgronden.
Fruitteelt indevollegrond kanhiervanbodemkuBdigstandpunt zonder
enigerestrictieworden aanbevolen.
Indeondergrond,zijhetdieperdan70cmwordt somsdevette,in
enkelegevallen zelfsplastische structuurvandeoudegriendof rietgorsnogaangetroffen, la ditgevalisdewaarderinguiteraard slechts
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matiglotgoed.Bijuitstekendedrainageverdwijnendezestructuren voor
eenbelangrijkdeel.
Ookdegeschiktheid voor akkerbow isuitstekend,evenalsvoorgrasland.
Senvoorwaardeblijftuiteraard eengoedeontwatering.Desevoorwaarde
isniet overalverwezenlijkt.Bijdebeschrijving vandepolders (HoofdstukT) iahieraan enigeaandacht gewijd.
Dekalkrijkeawarekloijyondenmetneerdan 50%delen <16*imet
homogeneprofielenvormengoedbouwland enuitstekend grasland,dochzijn
voorgroenteteelt geheelongeschiktenvoorfruitteelt goedgeschikt.Mea
dient zichmetvariëteitenonderstamaantepassendochdanzullen de
resultatennog zeergoed zijn.
Deakkerbouwopdezegronden isnietmeerhet gemakkelijke,soepele
bedrijf zoalsopdezavelgronden.Degrondbewerking iserveelmoeilijker
metname indeherfst.Sommige gewassen,b.v.vlas,wordenmetmeerrisiee
geteeld danopdelichteregronden.
Verschillendevan dezegronden zijnnogniet zoheellanggeleden gescheurd.Destructuurvan debouwvoor isdanveelbeterendezojuist genoemdebezwaren geldendan inveelgeringermat«.Opdenduursullenzij
zichechterstelligdoengevoelen.Het grasland opdezegrondenkanzeer
goed zijn.De grondenvandezegroepworden vooralgevondentenzuidenvan
deWieldreehtschezeedijk.
De kalkhoudendeklejgronden van35-5C&<16fimethomogeenprofielen
slechtestructuurkomenslechts ineenzeergeringeoppervlaktevoor.
Deslechte structuurmaakt zealleengeschiktvoorgrasland.Bijgoede
ontwatering zouhetopdenduurredelijkbouwland kunnenzijn.
De kalkhoudende zwaretotzeer zwareklejgrondenmetmeerdan5Q£
<16*1,methomogeenofweiniglichterwordend profielenslechtestructuur
dieperdanSOcm,hebbendeminstemogelijkheden.Zezijnthansoverwegend
als

grasland ingebruik.Deslechteontsluitingvanhetgebied,waar zij

voorkomen,maakt bovendien datmenzemoeilijkanderskan exploiteren.
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Doch selfs indien het na cultuurtechnische voorzieningen mogelijk aou zijn
hierin verbetering t e brengen dan nog i s een exploitatie a l s bouwland v r i j
moeilijk. Deze gronden zijn »naar en hebben een zodanig slechte structuur,
dat z i j toch nooit boren een waardering van aatjg bouwland sollen uitkoaea.
Omte beginnen zullen z i j den zeer intensief moeten worden ontwaterd.
De zwaarte loopt van ± 50$ t o t meestal 65% en soms meer dan 7S% < lßji.
Het is duidelijk, dat indien na scheuren de oude zode verteerd i s , de bewerkbaarheid zeer moeilijk zal worden.
Deze gronden zijn voor iedere vorst van tuinbouw ongeschikt.

CONCLUSIE

Overzienwijtenslottehetresultaatvandeverkenningvandit eiland
danblijkt,datgrotemogelijkheden aanwezigzijnvoorvestigingvantuinbouw. 3hdeeersteplaatswarehierbijtedenkenaandefruitteeltinds
vollegrondenonderglas,dochookvoordegroenteteelt inclusieftomaten
enkoakataaerszijnvoldoendemogelijkheden.
DegrootstecomplexengeschiktegrondenvindenwijindeWisldrechtsche
polderenna goedeontwatering inhetwaterschapdeVierpolders.Ook inde
DordtscheBiesboszijnvelevoortuinbouwgeschiktepercelenaanwezigvoor
zoveehetfruitteeltbetreft.Detoestand ishierechterietsgrillig.2h
iedergevalwarehierbijbesteia&jbngtotfruitteeltgrondeneenaeergedetailleerde karteringteoverwegen.
Nadeverkenningderandere eilandenspringtbovendien in hetoog,
hetvoordeeldatgeenrekeninghoefttewordengehoudenmet zoutwaterbezwaren.
Slechtsbijuitzonderinginextreemdrogejarenzalhetwaterin h t
zuid-westaibijdeDordtscheBiesbo3,BeerpolderendeOudendijksepolder
detoelaatbarezoutgrensoverschrijdenenzelfsdanzaldezegrensniet
verwordenoverschreden.
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Y.

K H T B BSSCHRUVIHGYAKPS POLDERS
HotWaterschapdeYierpolders,wordtgevorad doerdepoldersOudDubbeldaa,Noordpolder,Zuidpolder enÂloysepolder.
DepolderOud-öubbeldaaishiervandeoudsteenisgevormddoorbediming van2eertijdsbezenerkade-eenoanspoldertjes.Desamenvoeging
tot eenwaterschaphadplaatsna een inbraakvandeÂloysepolder in1717.
Dewaterstaatkundigetoestand inditwaterschapkannogniet als
ideaalworden aangemerkt.Senbelangrijkdeeltandesegrondenisonvoldoendeontwaterd,bovendienbetreft ditgrotendeels ookdewat «waardere
gronden,dietengevolgeva«detehogewaterstand minofneerdichtzwellen
indeondergrond.Dochookdelichterelaaggelegen gronden-vertonenalle
plastische,vettigestructuren indeondergrond.Himvormingalsgorsgrond prasdispoBeerthiertoeweliswaar,docheenflinke peilverlaging,
zeker gedurendehetwinterhalfjaarzoudesegrondenaanmerkelijk verbeteren.
Degrondendiehiervoorkopenzijn inhoofdzaakalsbouwland ingebruik.RondDubbeldaawordt enigetuinbouwaangetroffen,terwijlten slotte
eenniet onbelangrijk percentage ingrasland ligt.
DeWieldrechtsehe polder isdefraaistverkaveldeenbestontsloten polder
vanheteiland.Bet kaartbeeld toont duidelijkdeinvloedvanhet krekenstelselopdesedimentatie.Bidezepolderoverwegendelichteklei-en
zavelgrondenset sterkaflopende profielen.Deondergrond issteeds fijnzandig,ietsslibhoudend,zeldenvettig.Hoewel indesepolderweinig
fruitteelt engroenteteelt voorkomt zoudendemogelijkhedenhiervoor»eer
grootzijn.
Enkelegedeeltenliggsttietslagerendienenbeterontwaterdteworden
Dit isb.v.het gevalmetdestrooknoordelijkvandeBeeweg vanafhet
WieldrechtseheveertotaandeZuidendijkenvandaarnoordwaartstotaande
ZeehavenendebebouwingvandestadDordrecht (deOostaijlpolder).
Het zouaanbevelingverdienendit lagedeeleenapart peiltegeven,
«adateenpeilverlagingvoordegehelepolder indethansgoed ontwaterde
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delen een t e diepe daling van de grondwaterstand ia de zaaer sou bewerkstelligen.
De Boitenpolders aan de noordzijde van bet eiland, te «eten deHlauwe
Noordpolder, Stads en Nieuwe Stadapolder, Merwede,. Oost-Memede,Qemspcààmt
en Moordbovenpolder almede de Smokerpoldor, Grote en Kleine Sug, Crayesteyn,
Otter, Ronduit, Meerkoten, Hel en Zuileepolder, Hulswaard en Oude en Nimwe
Kat, Stededijk, Kort en Langaabacht, Bälgten bezuiden den Pereboom, Jonge
üeelcruigt, Hengstpolder, âigelbrechtsplekske, Aart ELoyenbœch, FlatteRoek, Lauw-Siinonswaard, dragen alle min of moerhetzelfde karakter« Bet
zijn aware, als rietgors en griend opgesllbde gronden« Het is jaaaer dat
deze strook niet in een keer tot één of aeer grotere polders en dan bovendisn reeds t e e l eerder is bedijkt. Dordrecht «as voorstander van het afsluiten ran de vele killen alhier, codât op deze wijze de Mereede langer
bevaarbaar zou kunnen «orden gehouden. De Alblasaerwaard, ast Gorkan als
pleitbezorger «as Tierkant tegenstander van dit plan, otadat deze killen in
geval Tan hoog water een ontlasting TOOT de Merwede betekenden. 8a eeueen
strijd over dit onderwerp is tussen 1851 en 1886 de Nieuwe Merwede gegraven
en de oude uitgebaggerd.
& het begin van de 19e eeuw «aren deze gronden Intussen voor het
aerendeel afzonderlijk bekaad.
Het zijn vrijwel geheel graslandpolders, raet soms enkele percelen
bouwland. De ontwateringstoestand is er »eer slecht. Mede gelet op de
zwaarte van deze gronden is dit funest. WIJ vonden hier plaatselijk gronden
met 8QS delen < 16>, die geheel grijs waren door de natte ligging.
Langs de Beneden en Nieuwe Merwede vinden we in het oostelijk deel
van deze strook vooral In de Jonge Jans en Thesaaswaard gronden aet ständiger
afzettingen over de zware klei« Dit zijn Jongere rivier afzettingen die
grofzandig zifc en landoow&andig geen verbetering betekenen, flak bij de
rivier werd op somaige plaatsen een zeer bescheiden begin van rivierAifcfcvormlng gevonden. Practische betekenis heeft dit echter niet.
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De Polders tan Zuiden van de Wieldrechtsche Zeedijk werden bedijkt ongeveer
een eeuw nadat ds ïïieldrechtsche zeedijk was gelegd. De invloed van dit 'Perschil in ouderdom is zeer goed »erkbaar. Vonden we In de Wisldrechtsche
polder aooie zavelgronden met naar beneden aflopende p r o f i e l « , in des»
strook treffen we overwegend zware diepe kleigronden aan met bruine kleur
en vaak iets onregelmatige profielen ten gevolge van het rooien en egaliseren
van vroegere grienden. Het zijn voor bouw- en grasland goede gronden, hoewel
ze voor sommige akkerbouwgewassen beter iets lichter konden zijn. Intensieve
groenteteelt is hier niet op zijn plaats, hoogstens de grove volle grondeteelten en aardbeien zullen voldoen. Voor f r u i t t e e l t onder glas is hier
weinig gelegenheid. Fruitteelt in de volle grond belooft meer succes op t e
leveren, mits goed wordt ontwaterd.
De Oude Beerpolder is veel eerder bekaad en kost veel steer overeen met de
Wieldrechtsche polder. Het zijn zeer goede, geaakkelijk bewerkbare gronden,
Dordtsche Biesbos
Deze polder werd in 1925 u i t waarden, grienden en platen ontgonnen. Sr
heeft zeer veel grondverzet plaats gevonéen. Dientengevolge zijn de profielen
op lang niet alle plaatsen natuurlijk. Door de egalisaties zijn soranige
profielen onthoofd, andere opgehoogd. Opvallend zijn de nog duidelijk a l s
kreek aanwezige vooraalige killen. Deze brede stroomgeulen zijn voor een
groot deel verland; tijdens de indijking waren het lage stroken rietland.
Plaatselijk is er veel oateriaal opgebracht. Vrijwel overal zijn het koude,
late gronden, die zeer licht zijn. Si de ondergrond zijn ze soras volledig
gereduceerd en vettig. In koude jaren is de oogst dan soas minder dan de
helft van een goede grond. Door diepere ontwatering zouden ze sterk in
productiviteit kunnen toeneaen. Hun ligging in smalle stroken rechtvaardigt
in het algemeen echter geen onderbeaaling.
Ook overigens is de bodes v r i j heterogeen en weinig geschikt om ast
een verkenning t e worden getypeerd. De vele gedichte griendgreppels, geslechte kaadjes en ander egalisatie werk zijn weinig bevorderlijk oa de Juiste
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waarneming op de j u i s t e plaats t e doen. Sen meer gedetailleerde kartering
zou nodig zijn om een volledig verantwoorde waardering tan de verschillende gronden aldaar t e geven.
In de meeste zwaardere profielen t r e f t men thans nog de wet v e t t e ,
plastische grond u i t het rietgors-stadium aan.In den regel vindt men
deze lagen dan reeds op ca 70-80 cmdiepte. Een diepere ontwatering
zou hierin een merkbare verbetering brengen. Bovendien zouden de laaggelegen stroken langs de kreken hierasde gebaat zijn.
Voor f r u i t t e e l t zijn deze nu nog in de ondergrond iet« vette
gronden s a t i g geschikt. Zij liggen echter v r i j grillig» aangezien de
huidige verkaveling niet overeenkomt met de vroegere griendpercelering.
Uitstekend geschikte fruitgronden vindt raen b.v, direct ten oosten
van het bestaande fruitbedrijf• De lage stroken in de vooraalige
killen zijn voor f r u i t t e e l t zeer weinig geschikt. Hun zwaarte en be- -•
werkbaarheid zou voor groenteteelt wel voldoen, doch voor d i t doel
zijn deze gronden veel t e koud.
De Tongplaat en Zuidplaat liggen nog in grasland,Het zijn v r i j zware
gronden, die thans nog moeilijk bereikbaar zijn.
Bij overschakeling op akkerbouw zullen het weliswaar v r i j «ware,
doch goede bouwlanden zijn.

