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1.AchtersteHoekkamp
2.VoorsteHoekkarap
3.Bovenste 2imorgen
4.Benedenste 2i-morgen
5.HetBoger
dj'e
6.Hoge2morgen
7.2Morgennaasthet
Kasteel
8.HetKasteel
9.2Morgenachterhet
Kasteel
10.AchtersteBloemkamp
11.VoorsteBloemkamp
11aHetDijkje »,
12.Kalverwei
13.Grote"Waard
13aDeDel
14.Kleine Potschure
15.Ekkerspoel
16.Ekkerspoel
17.Ekkerspoel
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19.2MorgenaandeBlindeSteeg
20. 3MorgenaandeRietseWetering
21. 2Morgenbovenste
Kwelkamp
it
22.
23. 4Morgenachterde

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Rietse Wetering
Middelste 2morgen
2Morgennaastde
Kooidam
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DeKooi
Kooikamp
Achterste uitgestoken
kamp
Voorsteuitgestoken
kamp

31.Achterste nieuwegriend
32.Voorstenieuwegriend
33.2Morgen (Rietkamp)
34. 2Morgen (Rietkamp)
35.GroteRietkamp
36.Rietkamp
37.Rauwe Rietkamp
38.HogeRietkamp
39.Rietkampgriend
WalomdeRietkampgriend
40.VoorsteRietkamp
4 L Vlaskamp
42.M(l)agere 2morgen
43.DeDamme
44.BenedenstePotschure
45.14Hont
46.HetBos
47.DeWaardjesvandeRidder
48.DeDraak
49.Achterste Vossekamp
50.Voorste Vossekamp
51.2-èMorgenachterdeels
52.2Morgenachterdeels
53.4Morgenachterdeels
54.
54aDeels
55.2iMorgenPotschure
56.Potschure
57.Achterste Weteringswal
58.Weteringswal
59.AchtersteBruggetje
60.VoorsteBruggetje
61.Griend (Matthijshos).
62.Benedenste13hont
63.Bovenste13hont
64.Achterste 3morgenin
MatthijsBlok
65. 3MorgenaanSchouwendijk
66.3MorgenMatthijsblok
67. 2Morgen

68. 4Morgen en 4hont
69. 4Morgen Matthijsblok
70. 2Morgen aan de Sehouwendijk

71.
71a
72.
73.
74.
75.
76.

Griend
2MorgenBuiJa
Halve Maan
Gepsegauw
Grote Morgen
12Morgen aande molen
3Morgens aan de Schouwendijk

105a Ruttenhuis
106. Elskamp
107. V/aardje naast het atoomgemaal
108. Lage 3 morgen
109. Benedenste weide
110. 2 Morgen bovenhet steegje
111. 2 Morgen beneden het steeg-

je
112. Bakkerserf•

77. 20Hont

113. De Damme
114. Hoge 2\ morgen
115. De Morgens

78. 2Morgen aan de brug

116. Grote 2 morgen

79. Halve 19 hont
80. Bovenste 3morgen.

117. Kleine 3 morgen
118. Grote 3morgen

81. 10 Hont

119.

82. 3Morgen Pinne

120. 2 Morgen
121. Het oude bos

83» Platte kamp
84. 8 Hont
85.Kwade 3morgen

122. 10 Hont
123. li Morgen

86. 3Morgen bovende 17 hont

124.

87. 13 Hont
88. Benedenste 3morgen
(De Hermoeskamp)

125. Kooikampbeneden de brede
Vlieir(Weteringswal)

89. 17 Hont
90. Kwelkamp

125a Voorste Goolwaard
126. Aohterste Goolwaard
127.

91. Bovenste drie
.92.Dwarsdamme

128. Hakkerswaardje
129. Lage 2 morgen

93. 2Morgen naast den Damme

130. Voorste 2morgen langsdeka
131. 2Morgen Vlaskamp

94. Middelste drie (Bos)
95. 3iMorgenDamme
96. Benedenste drie (Griend)
97. Nooitgedacht
98.
99. 3Morgenvan Bol
100. 2Morgen van Bol
102. 3Morgen (Ossenwei)
103. Hof bijRutten (Koewei)
104. 2iMorgen (Ossenwei)
105. Aardappelwei (Geploegde
wei)

132. Bovenste griend
133. De Munnikenhof
134. 4 Morgen tussende bossen
135. De griend
136. 4 Morgen, 2Morgen
137. 5 Morgen
138. Bovenste halve Maan
139. Benedenste halve Maan
140. De Gantelwaardsehe krib
141. 2 Morgen aan de molen

Devoorafgaande perceelsnamen zijndie,welkevoorkomenin
hetRegisterderBundertalenvandePolder "HetMunnikenland".
Waardevolksmond eenanderenaamgebruikt,isdeze erachter
geplaatst.
Behalvedevelenamen,diedegroottevanhet perceelin
morgensofhontaangeven,zijner,diebetrekkinghebbenop
devroegerebewoning,topografieenbodemgebruik.Veelvoorkomend isdenaam "griend", "bos"en"riet".Ziehiervoorook
blz.34.
Depercelen125aen126doenonsdenkenaanhetvroegereeiland
Cowert-denaam "Goolwaard"komthier inklankwelmeeovereen.
Voorenigenamenals "Potschure"en"Gepsegauw"ishetons
ondanksvelenavragingen,nietgelukteenredelijkeverklaring
tevinden.

Lijstvanbijlagen.
1.BodemkaartMunnikenland/«p.<?"^
2.Bodemkaart Gantelwaard
3.Gultuurkaart*
4.Kaartvanwegenenwaterlopen fyo o«
5.HetMunnikenland in1264
6.HetMunnikenland in1302
7.HetMunnikenland in1855
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Uœàm
DeBuitenpolder "Het^Munnikenland",grootrond 400ha
isgelegenind©westelijk® puntvandeBommelerwaard,waar,
vdóxieMaasafsluitingvan1904» MaasenWaaltezamenvloeiden.
2iJvalt indeöeldersegemeentePoederoijen. Ten westen,buiten
degrenzenvandePolder,ligthetslotLoevesteiru Inhet
oostengrensthi;)aandePolder "DeBommelerwaard henedenden
Meidijk".
Historie
HetMunnikenlandheefteeninteressantverledenenhet
isdaaromvanbelangterug'tegrijpen totomstreekshetbeginvan
oaseJaartelling.Terwillevandeoverzichtelijkheid zaleerstde
geschiedenisvandeloopvandeMaasenWaalwordenbeschouwd,
daarnawordtdegeschiedenisvanhetMunnikenland zelfbehandeldt
waarna totslotenige grepen uitdegeschiedenisvanhetslot
Loevesteinvolgen,welkshistorienau?<?metdievanhetMunnikenlandverbondenis.
Deeerstefeiten,dievoorde
geschiedenisvandelandentussende
groterivierenvanbelangzijnworden
onsverteld doorBomeinseschrijvers
alsCaeoar,TaoitusenPlinius.Uit
hunbeschrijvingenisoptemakendat
deloopvanMaasenWaalindietijden
geheelverschillend wasvandetegenSamenvloeiingvanMaas
enWaal
onvolledigomonseenenigermatevolledigbeeld tevormenvan

woordige.Deberichten zijnechterte

detoenmalige toestand.Eventuelekaarten,aoalsdebi,jheton-
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derwijswelingebruikzijndeomeenduidelijke indruktegeven
vandezeperiode,berustendanookgrotendeelsopfantasie.
Metvrijgrotezekerheid staatvast,datdetegenwoordigebenedenloopvandeWaalindeRomeinse tijdnognietgevormd
was,maardatdeWaalziohindertijd indeMaasstortte.Caesar
zegt (CoamentariidebelloGallico,lib.IVcap. Xed.Eipperday)iIfoaaprof
luitexmonteYosego,quiestinfinibusLlngonum,etpartequadamexRhenoreoepta,quaeappellantur Varabus
insulamqueefficitBatavoruminOceanuminfluitnequelongiu3
abOceanomilibuspassuumLXXXinRhenum influit."Ditfragment
kanhetbestevertaald wordenalsvolgt; ....ontspringtdeMaas
ophetgebergtedeVogesus,inhetgebied derLingonen,en,
eenzekergedeeltevandeRijnontvangenhebbend,hetwelkde
Waalgenoemd wordt,enheteiland derBatavierenvormt,stroomt
hijinzeeuitnietverderdan80.000sohredenvandeRijn.
OokïacitusenPliniusuitenzichindezezin,datde
Waalhaarnaam inMaasverandert enzichdoordeonmetelijke
mondvandeMaasinzeeuitstort.
Wanneerwijdeze80.000schreden (ongeveer118km)afzettenvanafeenpunttenwestenvanMonster,immershierbevond
zichindeRomeinse tijddemondvandeMaas,dankomenwijop
hetpunt,waartegenwoordigMaasenWaalnogzeerdichtbij
elkaarkomen,namelijkbijhetoudefort St.AndriesindegemeenteHeerewaarden.
WanneerdetegenwoordigebenedenloopvandeWaaldan
welgevormd iswetenwijniet.Welkunnenweaannemen,datdit
omstreeks999a lw «lhetgevalwas,daarervandat jaareen •
oorkondebekend is,datKeizerOttoIIIaandeKerkvanUtrecht
o.a.detolvanBommelschonk.Ditwijstopeenterplaatse

-3bevaarbarerivierlangsZsltboamel.
DaarbijdeeersteChristelijkeKerkordeningdegrens
derbisdommenUtrechtenLuikdoordebeddingvandeMaasliep,
nemenwijaandatdenieuweWaalarmaandebenedenloopvande
Maasnietsafgedaanheeft.Bovendienwordt indietijdde Maas
genoemdalsZuidgrensvandegouwfeisterbant.Vaneennieuwe
Maasarm,diebijWoudricheminde.(nieuwe)Waaluitmonde,isgees
enkelevermeldingovergeleverd enhetvaltdanooktebetwijfelenofdezearmindetwaalfdeeeuwalreedsbestond.
Ineenchartervan1135lesenwe,datAalst,enWijkaan
weerszijdenvaneenwaterliggen.Ditwaterwasergeruimetijd
tevorennogniet.DitwijstopeenalsbovengenoemdeMaasarm.
.Mr.Hardenberg*)meent zelfs,datditwaterbijZuilichemmetde.
xalinverbindingstond,endaterinhetlaatstvandetwaalfde,begindertiende eeuw,terplaatsevandehuidigeafsluitdijk,
eendoorbraakplaatsgevondensouhebben.naardeWaal.DeAlm,
dienubijGiessenbegint,zouzichvroeger totbijAndelvoortgezethebben.Hijgrondtdito.a.ophetfeit,datBrakele»
PeederoijenvroegerhetbezitwarenvandeKeervanAltena,en
nietbijdeBommelerwaard behoorden.
In1287lezenwevoorheteerstineenaantekeningbetreffendehetrechtvandeviermarkttollen te-Woudrichemendie
teGiessen,datereennieuweMaasarmHedikhuizsn-Woudrichem
bestaat.
DegeschiedenisvanhetMunnikenlandbegintbijeen
chartervan1264.BijditchartergeeftdeHeervanAltenaaan
deabtenhetconventvanVillars,tegenbetalingvaneenjaarlijkse thijns,zekere landgoederen,tiendenenrechtenuit,
welkeblijkbaargelegenzijntenMoordenvanzijnlandpalen.Het
x

) Mr.H.Hardenberg.De Stichtingvanhet SlotLoevesteln.
Galre,jaargang1934.

warenleengoederen,diehijechtervandeleenhoudersofgebruikershadwetenaftekopenenwaaroverhet "HoogeGerigt"
aandeWaalzijdedoorHeerOtto,GraafvanGelreendataande
Maaszijdedoorhem,HeervanAltena,werduitgeoefend engereserveerdbleef.Dezeleengoederenhegtondengeheelofgedeeltelijk
uiteilanden.Buitenenbehalvedezespreekthetgenoemde
charterooknogvaneigendomraelijkeenvrijegoederen,ookuit
eilandenbestaande,welkewestwaartsvandeeerstgenoemdegelegenwarenenwaaroverdeHeervanAltenamedehet "Hooge
Gerigt"aanzichvoorbehoudt.Dezevrijegoederenechterworden
nietzostelliguitgegeven,maargedeeltelijk slechtsaangeboden,
indiengenoemdegeestelijkendievervolgensookzoudenverlangen
(...sicamacquièrevoluerint predicti Abbati...).Wellichthad
hijdezegoederennietkunnenkopenofterugbekomen.
ïnhetbeginvandezesdeeeuwschijnthetgebied',dat
nudoorMaasenWaalwordt ingesloten,bewoond tezijndoorde
Angelen.Hoeweldezeindeloopder jarentenondergebracht
zijn,hebbenverschillendeplaatseneen,althansverbasterde,
Angel-Saxisehebenamingbehouden.Zohebbendandegoederenen
rechten,inhetbovengenoemdechartervermeld,betrekkingop
eengroepeilandenenplaten,gelegenopdeplaatswaarzich
thanshetMunnikenland bevindt,diebijnaalleeenminofmeer
verbasterdeAnglo-Saxischenaamdragen.
Dezegoederenenrechtenzijn (ziekaartje):
1.De tiendenvanScalcwijc enongeveer 3hoevenland,tezamen
metheteilanddatGowertgenoemdwordt,benevenshetbeheer
derdijken.
2.DetiendenvanRodengoije,ongeveer27hoevenlandbevattend,
methetlagegerigtenhetbeheerderdijken.
3.DelandennabijScalcwijcgelegen.

-54.HeteilandAlghotenheteiland "vandekrijgsmanArtus"
(ArtusiMilites) "indienvoornoemdeVillarenzenditinhet
vervolgookverlangen". ..
5.Heteiland Wiskartmetdelanden,tussenditeiland en
Rodengoijegelegen,metdetienden,hetlag©gerigfctahet
beheerderdijkea.
Eenhoeveofakker«16morgen;1morgen *0.85na.
ad1.Scalcwijc=slavenwijk*).Groot40.80ha.Waarschijnlijk
eensdoorslavenbewoond.
Cowert

•koewaard.

ad 2.Rodengoije.Groot 367.20ha.Strekte aichuittotde
tegenwoordige poldervanBrakel.Denaamisvoorverschillende explicatiesvatbaar:
Engels

rod *twijg,-gard,teen.

Angel-Saxisch rude »rood,ruw,wild,uitgerooid.
Idem

eye=stukland,doorwateromringd.

ad 3.DelandennabijScalcwijc zijnevenals Scalcwijcaelf
voortgekomenuitde-Heerlijkheid Ghisene (Giessen).
ad-4.Heteiland Alghot.AfgeleiduithetAngel-Saxischsoudit
heiligofgeheiligd betekenen.Dit zoubijvoorbeeldbetrekkingkunnenhebbenopeenoudeofferplaats;
HeteilandvanArtus.Diteiland soubewoond geweestkunnenzijndboreenHeerofKrijgsmanvannaaaArtus.De,
vertalln&ï "Krijgsftterkte"isevenwelookmogelijk.
ad |.Heteiland Wlskart.Afleidingonbekend,misschienvaneen
eigennaam.
HetconventvanTillars (ookwelVillersgenoemd -Mr.
Hardenberg)isgelegenindeValleivandienaamaandeDyle,
-,

0 laarW.vanDamvanBrakel.DeOorsprongvanLoevesteinenMunnlkenland

•

•

•

•

•

,

.
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inhetbisdomLuikenwasin1146doorSt.Bernard gestichten
aandeHeiligeMaagd toegewijd.HetwaseenMonnikenklooster
vandeCisterciënzerOrde.Mendroegerzwartekappenenwitte
oaderklederen.
YanDamvanBrakelweethetaannemelijk temaken,dat
dezemonnikenalspoedigeengrootdeelvandielandentoteen
polderhebbensamengevoegd,welkedaaromdenaamvanMonnikenlandgekregenheeft.Demeer?«restelijkgelegeneilandenechter
zullendoordemonnikennietbegeerd,althansnietverkregen
zijn.Ditverklaart,waaromookthansdeGandelwaard enhetgebiedrondhet slotLoevesteinnogbuitendegrenzenvandepolderhetMunnikenlandliggen.
Waarschijnlijk isookindeze tijd degrensscheiding
tussenBrakelenMunnikenland,rechtlijnigvandeWaalnaarde
Maaslopende,doormiddelvandez.g.KavelingendeLorsegraCht
(ziebetreffendekaartjes)vastgelegd,daardielandentevoren
aanelkaarverbondenwaren,zoalsdenogbestaande,inbeide
poldersgelegenwegenduidelijkaanwijzen.Dezewegenhebbendezelfderichting,maarzijndoorgenoemdewegengraoht,langs
welkeinlateretijd (1478)nogdez.g.NieuweDijkgelegdis,
gescheiden.
DenaamMunnikenland vindenwevoorhet eerstgenoemd
ineenchartervan1349» WillemvanHorne,bijgestaandoor zijn
voogdDirkvanHorne,baljuwvanPerweis,keurtderekeninggoed
vanzijnbaljuwenrentmeester inhetland vanAltenae n l n der
Moniclant".
HetschijntdatdeVillarenzenhetdoorheningedijkte
landnietlanghebbenkunnenbehouden.Ofzijnalatigblevenin
hetbetalenvandethijns,ofdatoverstromingenerdesohuld

-7vanwaren,hoedanookomstreeks1322wasG-erardI,Heervan
Altena,weerheerenmeesterinhetMunnikenland (Kroniekvan
Villers:decuriavanSealwieogingovernaardeHerenvan
Altena).
Thansiserindepoldernogeenperoeel,welksnaam
onseraanherinnert,datdemonnikenwelnietalleeneendijk,
maarookweleenkloosterofopzijnminsteenonderkomengebouwd
zullenhebben.Ditis "DeMunnikenhof",peroeelno.133.Deonrustigeaccidentievanhet terreinwijsteraldirectop,dat
hiermensenwerk inhet spelis.Opverschillende plaatsenwerden
boringenverricht.Velevandeprofielengaveneenvergravenindruk.Opeendieptehenedenmaaiveld van40tot60cmwerd in
velegevalleneendunnelaag(^5cm)aangetroffen,bestaandeuit
stukjespuin (baksteen,somsgeglazuurd),stukkenleisteen,kalkrestjesensomseenstukbeen.Nergenswerd echtereennoggave
steen,laatstaaneensamenhangend geheelalseenmuurofeen
fundamentaangetroffen.Onzemeningisdanook,dathet "klooster
indertijd grondiggesloopt is,zijhetdoormensenhanden,zij
hetdoordeMaas.
•DeMaasheeftindeloopdertijdenhaarrechteroever
landinwaartsverplaatst.Omstreeks1900isdekadenogenige
meters teruggenomen.Bijdezegelegenheid zou"menbijhetinslaan
vanperkoenpalenopsteengestuit zijn;dithebbenwijmetde
boornietkunnenaantonen.Hetzouechtermogelijk zijnderestenvanhet "klooster"indehuidigeMaasbedding temoeten
zoeken.Devolksmond inPoederoijenverhaalt zelfsovereengang
onderdeMaasdoor,beginnendebijWijkeneindigende bijde
Munnikenhof.Dezeganghebbenwijmetdeboorooknietkunnen
aantonen.Bijlaagwaterwerdendedrooggelopenslikkenafge-

-8zochtmetde1.50mboor.Wijmeendendathetnietnodigwas
diepertegaan,daardezeslikkenreedsenigemetersonderhet
niveaulagen,waarindereedsgenoemdepuinlaagindeMunnikenhofwerdaangetroffen.Ookhierbijwerd geen resultaatgeboekt.
Welvondenwijboveninofopdezeslikkeneenmenigte scherven
vanpottenenaardenkruikjes,restenvaneenkoperenemmer,
grotebewerkte stukkenleisteenenkapotte engavebakstenenvan
ongewoongrootformaat.Dezelaatstekwamentrouwensookin
grotegetalevoorindebazaltglooiingvandekade terplaatse.
Eenenanderwijsternaaronzemeningwelop,datopzeker
momenteengedeeltealthans,vanhet "klooster"doordeMaas
blootgespoeld is.Geziendedrukkescheepvaart,bijhoogwater,
bovendegenoemdeslikkenleverendevermeldevondstenechter
geenonweerlegbaarbewijs.
Archaeologisohonderzochtpassendegevondenvoorwerpen
welinhet tijdperk (1264-1322)waarinhet "klooster"waarschijnlijkbestaanheeft.Hetgevondenaardewerkwordtechter
alseindveertiende eeuwgedateerd.
IndeMonumentenvanGeschiedenisenKunstwordtde
Munnikenhof,alseenverdwenenbouwwerk,nietgenoemd.
OverdestichtingvanhetslotLoevesteinlopende
meningenuiteen.DeHeervanDamvanBrakelwilLoevesteinal
zienalsvoortzettingvaneendoordeNoormannengestichtesterkte.
DegenoemdeeilandenAlghotenvanArtusbleveninhet
bezitvandeHerenvanAltena,totdezezeindeloopderveertiendeeeuwaanHollandmoestenafstaan.Omstreeks1302washun
bezitterG-erardvanHoorn,HeervanAltena.VanDamvanBrakel
wilnu,datLoevesteinomstreeksdezedatumgesticht isenge-

-9noemd isnaardeechtgenotevandestichter GerardvanHoorn:
JohannavanLeuven,enwelnaaranalogievandez.g.Vrouwe
LijsbethvanBeveren-sloot.
Hardenbergbestrijdtdeze theorieenzoektde stichting
eerder tussen1330en1368enweldoorHeerDirk,bijgenaamd
LoefvanHorne,kleinzoonvangenoemde Gerard.Zelfsweethijafgaandeopeenchartervan1357,waarbijHeerDirkhetbezit
vanhetMunnikenland krijgt,destichtingsperiode tevernauwen
totde jaren1357-1368.
Integenstelling totdemeningvandeHeerVermeulen,
inzijnbeschrijvingvandemonumentenindeBommelerwaard,
meentHardenbergdathetslotLoevesteininzijngeheeleen
stichtingisuitéénendezelfde tijd,ondanksdez.g. bouwnaad
indeWaaltoren,diemedeaanleidingwastotdetheorievan
Vermeulen.
Tenslottevermeldenwijnogenigefeitenuitdehistorie
vanhetMunnikenland,dievoorhetbegrijpenvandehedendaagse
toestandniet zonderbelangzijn.
HetMunnikenland wasdusindeeerstehelftderveertiendeeeuwweerteruggekeerd inhetbezitvandeHerenvan
Altena.In1478werd deBrakelseNieuweDijkgelegd.In1566,
ondergezagvanDiederikvanWijlich,werd het z.g.Maartensgat
gedicht enkwamereennieuweuitwateringvandeBrakelsepolder,
opdeMaas.WaarschijnlijkzijntoentevensdeMunnikenlandse
uitwateringen opMaasenWaal,dieaanvankelijkopdeOostzijde
plaatsvonden,naardeWestzijde gelegd,waarvervolgensook
eenwatermolengestichtis.
Indehiernavolgende tijdkwamhetbezitvanhet
Munnikenland indiversehanden.Uit1630iserbekend eennadere•
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overeenkomst tussenBrakelenMunnikenland overhetonderhoud
vandez.g. kaveling,eenwegentevenseenboezem-waterkering
zijnde,welke inhetMunnikenland tegendegrensvanBrakelgelegenis.
InI642werd ConstantijnHuygensbeleend,naaankoop
op2Augustusvandat jaarvoordesomvan154.000gulden.De
polderwastoen450morgen (382-|ha)groot.Dekoopgeschiedde
vooreengezamenlijkerekening.
BijsententievanhetHoogeGerigtvanZuiliohemdd.
27Mei1652en29November1661isgedecideerd tegenVrouwe
PetronellavanCampen,Vrouwe inMunnikenland c.s.,dat "die
vanMunnikenland"bijinbraakderdijkenindeBommelerwaard,
"schuldigengehoudenzijntegedogenentoetelaten,datdie
vanBrakel"nietalleenhundwarsdijk (kaveling),maar zelfsde
kadeninhetMunnikenlandmogendoorsteken,opdedoor "dievan
Munnikenland"daartoemeestgeschiktgeachteplaats,^itisnog
eensnaderbevestigd in1740.
Halverwege dezeventiende eeuwkwamhetMunnikenland
aan3eigenaren,dievroegeroflaterdeze 3deleninpercelen
hebbenverkocht.
UiteenvonnisvanhetHofvanGelredd.17Maart1792
wordtonsduidelijk,waaromdegrensvandehuidigegemeente
Poederoijen,diehetgeheleMunnikenland omvatendehuidige
gemeenteBrakel,aandeNoordzijdevandeNieuweDijk plotseling
naarhetwestenafbuigt.Uithetgenoemdevonnisblijktnamelijk,
dathetgebied inkwestie,dez.g.Middelwaard,eigendom vande
HeervanBrakel,nederwaartsisaangewasseneninzijngeheel
zijneigendom isgebleven,daaraanderentmeestervanhet
Munnikenland hetrechtontzegdwordtdaarterplaatseeenkrib
aanteleggen.
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Geruimetijd ishetheerlijkrechtnoggeblevenaandeeigenaren
van16morgenenmeer;laterechter,nade invoeringvanhet
GeldersPolderreglementheeft ieder,die2"bunders"bezitrecht
vanmedestemming.
Inhetreedsmeermalengenoemdechartervan1264blijkt
uitdeverdelingvande "HoogeGerigten"datde invloedssferen
vanGelreenBrabant (Altena)inhetMunnikenlandaanelkaar
grensden.OokindeBommelerwaard werd indietijd endaarnade
machtbetwistdoordeHertogenvanBrabant endeGraven(sinds
1339Hertogen)vanGelre.Yolgensoverlevering isnunogbekend
datde "Schouwendijk"degrensmetBrabantwas.Ookisreeds
vermeld datdeeilandenAlghot envanArtusindeloopderveertiendeeeuwaanHolland werdenafgestaan.Hun strategische
liggingishierwaarschijnlijknietvreemd aan.Uiteenverdrag
van1377blijktdatLoevesteinop,ofover (vanuitGelrebeschouwd)degrenzenvanGelreligt.Dezegebiedenvallennu
eveneensonderdeGelderse gemeentePoederoijen,hoeweldeburgemeestervanGorinchemnogslotvoogd isopLoevestein (q.q.).
Behalvehetperceel "DeMunnikenhof"iserindepolder
nogeenperceeldatonsaaneenvroegerbouwwerkherinnert,te
weten "HetKasteel" (no.8 ) .De stichtingsdatum isonsnietbekend.Welwetenwe,dathet in1616nagenoeggeheelverbouwd is
endathet in1823aanWilhelmusvanDamverkocht is.Enige
jarenhierna ishetinvervalgeraakt.Deoorzaakhiervanmoet
ver
gezochtworden ineenstroomleggingvandeWaal.Terhoogtevan
hetKasteel

bevond zichnamelijkvroegereenaanleg-

plaatsvoorschepen,waarvanderestennunogweer tevinden
zijn.Doorverzandingvande toevoergeulwerd deaanlegplaats
onbruikbaar enverloordushetKasteelzijnbelangalssterkte
enopslagplaats.
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HetMunnikenland wasenigeeeuwengeledenveeldichter
bevolktdannu.DesteedshogerwordendewaterstandenopMaas
enWaal,alsgevolgvanhet innemenderrivierbeddingendooraanlegofophogingvanbandijken iswaarschijnlijkdebetaandebevolkingsvermindering.
Ophetkaartjevan1855zijnnogmeer,thansverdwenen,
bebouwingen tezien,namelijkenigehuizenenboerderijenaan
deMaaskant.Perceelno.103herinnerteronsnogaan.Ouden
vandagenuitdepolderwetenhiernogbijzonderhedenoverte
vertellen,evenalsoverhetKasteelendemolen,dieookopgenoemdekaart tevindenzijn.
AandeWaalkant staanthansnog2boerderijtjes,waarvan
hetWestelijkeenrestantisvaneenvroeger vissershuis;het
oostelijke ishetvroegere "Rechtshuis".BehalvehetKasteel
hebbenhiernogenigeboerderijtjesgestaan.
De 2boerderijtjesaandeWaalkantvormenmeteen1939
gebouwdekapitaleboerderijaandeMaasenmethet stoomgemaal
metwoonhuisdeenigebebouwingendieernunogindepolderte
vindenzijn.
DeBodemkarteringvanhetMunnikenland
DebodemkarteringvanhetMunnikenland sluitaanbijdie,
welketerzelfdertijd indeBommelerwaard benedendenMeidijk
plaatsvond.Erwerdgekarteerdmet eendichtheid vangemiddeld
1boringperha.Dwarsdoordepolder,inn- zrichtingwerden
omde200mraaiengeprojecteerd.Indezeraaienwerd omde
50m eenboringverricht tot1.20mdiep.Toenditmatrijsafgeboordwasblekennogeenaantaltussenboringennoodzakelijkteneindeeen juistbeeld tekunnenkrijgenvanhetverloopder
bodemprofielen.Waarhethierechtereen overzichtskartering
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betrofensleohtsovereenkaartopkleine schaal (1:10.000)
konwordenbeschikt,werd ditaantaltussenboringenzoveelmogelijkbeperkt.
Degebruiktekaartwassamengesteld uit 2bladenvande
Rivierenkaart,nl.debladenno.12,Gorinchem,gemetenin
I9I8-I919enno.1 (supplement)MaasenBergscheMaas,opgemeteninI905-I9O6.Dezebladenzijnuitgesprokenslecht.Vele
correctiesmoestenaandehand vanluchtfoto'swordenaangebracht
enhetgeheelkandanookgenerleiaanspraakopnauwkeurigheid
maken.
Desindseeuwenregelmatigoptredende inundatiesmet
allegevolgenvandien,doeneenanderbodemtypeverwachtendan
denabijgelegen,achterbandijkenverschanste poldersinde
Bommelerwaard vertonen.Eenvandemeestopvallendeeigenschappenvandebodem inhetMunnikenland isdekalkrijkheid.Nagenoeg
overalisdebodemrijkaankoolzurekalk,datinfijnverdeelde
toestand enindevormvanschelpjesenkalkconcretiesvoorkomt.
Gehaltenaankoolzurekalkvan4$zijngeenuitzondering.
Dezekalkrijkheidhad voordekarteerders eenonaangename
consequentie,deschattingvandezwaartevandebovengrond werd
namelijk ernstigbemoeilijktdoordelosse structuurvanzelfs
dezwaarstegronden.Dit,gevoegd bijhetfeitdatindezezwaarderegrondensteedsenige "storende"procentengrofzandvoorkomenenbijhetfeitdat,terwijlaanvankelijk (beginMei1949)
nogintamelijkvochtigegrond gewerktwerd,debovengrond eind
Junivandat jaarzodroogwasdathijalsloszanduitelkaar
viel,maaktedatwijbijhet samenstellenvandebodemkaart
voordezwaardereprofielenuiteindelijk slechts2typenkonden
onderscheiden,tewetenzavelenklei.Degrenshebbenwijgemeend temoetenleggenbij+40$afslibbaar,d.w.z.bovengrond
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nemen.Evenminwasdithetgevalmeteenkleingebied aande
Maaskant,waarkleiopgrofzandvoorkomt.Hetgebiedachterde
kade,waardebovengenoemde overslagisuitgekolkt,isnade
bevrijdingweeropgevuldmetallerleimateriaalenvertoontdus
eengeheelvergravenprofiel.Dit isopdeoultuurkaartaangegeven.Ookandereafgravingenenophogingen zijnopdezeoultuurkaartaangegeven,voorzoverwijergegevens overkondenverzamelen.Zijvragenweldeaandacht,daarzijopdebodemkaartniet
aangegeven staanensomsgeheelafwijkende profielenvertonen.
Depercelenonland opdebodemkaartaangegeven,zijn
afgekleid teneindemateriaal televerenvooraanlegenonderhoud
vankadenendijken.
DekarteringvandeGantelwaard
Eenganteliseendodekil.Indezebetekeniskomtde
naammeervoorinhetrivierkleigebied,Zoligt tenzuidenvan
SleeuwijkeenpolderGantelwijk.
-

Nahethistorischoverzichteninhetbijzonderhieruit
deopbouwvanhetMunnikenland uitdeeilanden,ligthetvoor
dehand indeGantelwaard hetoudeAlghot teherkennen.Deze
veronderstellingwordtnogversterktdoorhetterugvindeninhet
terreinvaneen,hoewelmoeilijk teherkennen,dal,datuitlooptineenstelselvansloten,datnoghedentendagedenaam
"hetMaasje"draagt.Bijhetkarterenisonsinderdaadgebleken,
dathetprofielinditdalletjeeenvandeomgevingafwijkende
opbouwvertoont.
OverhetalgemeenligtdeGantelwaard ietshogerdanhet
Munnikenland.Ditkomtwellichtdoordatzij vanoudsherlos
gestaanheeftvanhetMunnikenland endusooknooit isbedijkt.
Deopslibbingheefthierongestoord zijngangkunnengaan.
Eengrotemoeilijkheid bijdekarteringwasdeplaats-
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bepalingvandeverschillendeboorpunten.De Gantelwaard heeft
ni.integenstellingtothetMunnikenland,eigenlijkgeenpercelering.Hetenigehouvast,dathetterreinonshood,wasde
"doorkruising"vaneenaantalslootbeddingen.Indienhetnet
vanboorpuntenevenweldoordezeoriënteringtevolgen,tegrofmazigwerd,hebbenwijzogoedmogelijkdeplaatsdooruitpassen
ons
bepaald.Wijzijnechterbewustdatdenauwkeurigheid ernstig
achterstaatbijdievandekarteringvanhetMunnikenland.
Eenandereomstandigheid heeftonshetkarterenvergemakkelijkt,tewetendeveelgrotereaccidenteleverschillenin
hetterrein.Hierdoorwerd onsdemogelijkheid gebodenhetboorpuntennet teverdichtenofteverwijdenbijeenvermoedeafwijkendeprofielopbouw.
Wezijnzodoendeaaneenlegendagekomen,waarvanhet
belangrijkste welis,dedieptevanhetgrofzandigemateriaal.
Uitdeboorresultatenbleek,datdebestbenaderende diepten
moestenwordenvastgesteld op60en90cmondermaaiveld.De
aardvandebovengrond nogbuitenbeschouwinggelaten,ishet
welduidelijk,dathoedieperhetgrove zandaangetroffenwordt,
hoegunstigerdewatervoorzieningvanhetplantendek is.Toch
hebbenwijookhierweerzeerlichteprofielenaangetroffen,die
ondanksdetoenookreedsvrijlangaangehoudendroogte,toch
geenszinsdeindrukvestigden,uitgedroogd tezijn.Deverklaring
hiervoor zal,evenalsbijdezeer.lichteprofieleninhet
Munnikenland,waarschijnlijk indedaarreedsbeschrevenoorzaakmoetenwordengevonden.
Alsbovengronden troffenweaan zwareenlichte zavelenmiddenzand.Bijdebeoordelinghieldenweonsaandezelfdenormenals
inhetMunnikenland.
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Alswehetuiteindelijkresultaatderkartering,debodemkaart,beschouwen,danvalthetop,dathetoostelijkdeel
derGantelwaard eenregelmatigeopbouwvanprofielvertoont.
WaarhetdalvanhetMaasjelag,ligtuiteraard hetgrovezand
boveninhetprofiel.Waarhethogeriszullenwemeerslib
kunnenverwachten.DeloopvanhetMaasjebeheersthierhet
beeld.Vanhetwestelijkdeelkunnenweditzeerzekerniet
zeggen.Hier zijndekillenenplatengeweest,diedoorhunverschillendreagerenopdeaanvoervanmateriaaluithetrivierwaterhetlandschapdiegrilligheid inprofielbouwhebbengegeven,zoalszijthansuithetbodemkaartje totonsspreekt.

UitzichtopWoudrichem
uitdeGantelwaard.
Degeologischeopbouw
Eenvrijstromenderiviervormtinzijnbenedenloop
zandigeoeverwallen,waarachter dooroverstromingenkleiafzettingen,dekommen,ontstaan.Nadebedijkingwasditnietmeer
mogelijk.Tochtroffenwetussendekribbenenindeuiterwaard
enigeverschijnselenaan,dieonsopzeerduidelijkewijzetoondenhoehetoorspronkelijkerivierkleilandschap isontstaan.
Opdeeerstefotoisachterhetzandbankjeeenkomont-
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aanwasdit eenvrijdikkelaag.Meernaarvorengetuigendevele
scheurenvandegeringediktevan
hetkleilaagjeophetstrand.Eigenaardigisdeombuigingvande
banknaarbinnen,fatdaarvande
oorzaakis,toontdetweede,enigeurenlatergenomen,foto.De,
aanvankelijkuit één geheelbestaandebankisdoorhetopkomendewaterdoorbrokenendoorhetgat
stroomthetwaterdekomin.Aanweerszijdenvanditgatontstaar
dande "stroomhoofden".Dezebevorderenweerdekleiafzetting,
doordathetuitstromendewater zoeenlangerewegheeftafte
leggenenerachterhetwaterpractischstilstaat.Degeringebreedtevandebankenillustreertwel
duidelijk,datdestroomsnelheideen
zeerbepaaldewaardemoethebbenom
zandaftezetten.Opdefotois
ookduidelijk tezien,datde
stroom tussendekribbeneentegenstroom is.Hijkomtvanlinksomde
steilebankheengebogenenvloeitminofmeeroverdetweede
banknaardekom.Dezewordtduseerstkalmgevuldmetwater,
datdoorhetgatwordtaangevoerd enwanneerdanhetbuitenwater
zovergestegenisdathetoverdebanken slaat,wordtdie
woelendekrachtOpgevangendoorhetreedsaanwezigewaterkussen.
Allemaalfactorendus,diedebeweginginhetkomwaterbeperken

Vv

-20-

endeopslibbingbevorderen.Aandehandvandezefoto'skanmen
zichookeenbeeldvormenvanhetontstaanvankwelbanen.Gesteld
nl.datdekom isvolgeslibd enderivierzichinhetonbedijkte
landschapeennieuwstroombedheeftgevormd,datbv.loodrecht
staatophetdanmeteenkleidekbedektebankenstelsel.Wanneer
daareendijkoverheengelegd werd,zoudegrofzandigebankbij
hoogwateralseenduikerwerken.
Hettweede tweetalfoto's
toonteenverdergevorderd stadium
vanaanslibbing.Hetligt enigszins
anders,omdathetvulgathierniet
middentussendezandbankenligt,
maarvlakonderdekribaande
stroomafwaartse kant.Ditheefttengevolgegehad datdeopslibbing
snellergegaanis,omdathetbinnenkomendewaterbijnaaanheteindvanzijncirculatiebinnende
kribbenwasenduspractisohstilstond.De eerstefotolaat
denogovergeblevenkilzien,waarbijiehobbelige zandbodemin
denauweopening (weerkwestievan
snelheid enbezinking)endeeffen
kleivlaktemetdemeandervormige
geulindekom,opvallen.Detweedefototoonteenafbrokkelendeopgeslibdelaag,waarschijnlijkgevormd indewintervan1948,in
iedergevalisheteenwinterafzetting.Danisnl.deeb-envloedwerkingopdeWaalgering,omdatde50cmversohildanruimschootswordenopgevangendoorhethogerewinterpeil.Dedode
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kilisdangevuld enhetwatervandetegenstroomheeftnagenoeg
zijnkrachtverloren.Zoontstaatdaareenidealeplaatsvoor
kleiafzetting.Dochookverdervandekribaf,ophetstrand,
troffenwedekleibankenaan.Ineennatuurlijklandschapwordt
hetopdezewijzeduidelijk,hoeopeenstussenzandigelageneenzeer
dunnelaagkleikomt.Maarindezomerslaandeze terrasvormige lagen
weeraf.Doordebrandingwordendan
deafgeslagenbrokkengerold totbolletjeszogrootalsknikkers.Deze
zijnhetdiewe tussenhetzandzo
vaakindeboorhebbenaangetroffen.
Dederdefoto isookvlakonderdekribgenomenentoontdein
verhoudingenormdikkelagenzand indebuitenbochtvaneenkronkelendekil.
Hetwater stroomt
indebinnenbochtnogte
snelendaardoorbezinkt
daargeenzand.Duidelijk
isookdeschevegelaagdheidvandezandpakketten
tezien.
Delaatstefotolaatdeopwaaiingtotduintjeszien.
Hetdoorhetwaterafgezettezandheeftnahetdrooglopeneenzeerlossepakkingende
windheefterdanveelvatop.Inhetafgebeeldegevalwarenenigewilgenstruikendebetaandeduinvorming.Hierdooreenduintjes
reekslangsderivier,dieookbijonderlopien:vandeuiterwaard
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droogblijft» Opdeluchtfoto'svertoondendezeduintjesbij
onderlopingvanhetMunnikenland deenigedrogeplekken.

Omeniginzicht tekrijgen indegeologische opbouwvande
ondergrond werdenineendooronsrepresentatief geachteraai
diepboringenverricht.Dezeboringenliggen100muitelkaar
enreiken,indienditmogelijkwas,toteendieptevan4m.
Dedieptenvandeaangetroffenlagenz^ninfig.9aangegeven
ineenrelatievemaatondermaaiveldnaarhetabsoluteN.A.P.
Ineersteinstantievaltdanop,datdedieperelagenongeveer
dehoogteverschillen inhetmaaiveldvolgen.Opongeveer1m
troffenwedezwarekleiaan,op1.50m eenovergangnaarveen,
terwijlop2minhetalgemeenreedspuurveenwerdgevonden.
Hierbijdientdantewordenopgemerkt,datdezichonderdelaag
zwarekleibevindende substantie eigenlijk geenstructuurmeer
had,maarals eenweke,vettige,vezeligebreinaarbovenwerd
gehaald.
AandeMaasoever troffenwijeenbuitengewoondikpakketlichter
materiaalaan,datevenwel400mverdernaarbinnenreedsweer
gereduceerd wastoteennormaledikte.Deoorzaakmoetwaarschijnlijkgezochtwordeninhetontbreken,ookvroeger,van
uiterwaardenlangsdeMaaskant.Alshetwatervandiezijdehet
Munnikenland overstroomde,had het'eenvrijhoge snelheid,
waarbijuiteraard slechtsdegrofste delenbezonkenzijn.Dit
wordtookbevestigd doordeboorresultaten indebovenstelagen.
Daarentegenvertonendelagenaandebaalkanteenzeerregelmatigverloop.Deuitgestrekte uiterwaardenhebbennivellerend
gewerktopflestroomsnelhedeneneengelijkmatige afzetting
bevorderd.
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vanhetmaaiveldals indeonderliggende lagenteconstateren.
tya&ra&niswaarschijnlijkdeoeverwalvandekiltussen
RodengoijeenGhisenedebet (ziesituatie 1302).Achterdeze
walkondenzichveenlagenvormen,diedanblijkbaarbijde
inpoldering sterkgeklonkenzijn.Datditklinkenuitlatere
tijddateert,volgtuithetfeit,datpasdelichtere lagende
zakenigszinsopvullenendaarmedehetmaaiveld vlakkermaken
dandeonderliggende lagendoenvermoeden.
Hetzeerdikkepakketzwarekleibijboring72iseenvoudigte
verklaren,doordatwijhierreeds indeopgevuldekilhebben
geboord.
Onderdeveenlagenkwamen steedsweerlagenzwarekleiof
mengselsvanbeidevoor.Ditwijst erdusop,dat indeafzettingsperiodeveenvormingenkleiafzettingelkaarhebben
afgewisseld.Ditwasookonze ervaringbijeenaantaldiepboringenindeomgevingvaneenafgekleid perceelindebuurt
vanGantelwaard.Deprofielwandenindekleiputtenzelf
gaventrouwensdezeopbouwvolgorde ook.

Dewaterstaatkundige toestand.
Bijhetbeschrijvenvandewaterstaatkundige toestand willen
wijbeginnenmeteenbeschouwingoverdegroeivanhetMunnikenlanduitdeeilandenenschiereilanden,waaruithetomstreeks1264nogbestond.Hethoeenwaaromderopbouwtot
watwijnunoemende "polder"Munnikenland wordtdanveel
duidelijker.
VergelijkenwijdekaartjesvanhetMunnikenland vanomstreeks
1264metdetopografischekaartvanomstreeks1900,danvalt
hetop,datdeze eilandennogzoduidelijk teherkennenzijn.
Alghotalsde Gantelwaard,Wiseartalshetgedeelte ten Z.W.
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Ookdewegenzijninprincipenogdezelfde.DeBlinde steegvan
nuendewegoverRodengoye zijndezelfde endewegover "tussen
WiscartenRodengoye"vertoont eveneensgroteovereenkomstmet
detegenwoordige Schouwendijk.
Waarschijnlijk isdaneerstdegeultussenRodengoye enhet
zuidelijkervanliggende schiereiland verland enmoetenwijin
deeendenkooi eenlaatste overblijfsel zienvanhetopenwater.
Ookdehoogtecijfers geven een duidelijke aanwijzingvaneenopgevuldegeul.HetisdanooklogischdatdeWetering,diehet
heleMunnikenland doorsnijdt,dezelaagste plaatsenvolgten
waarschijnlijkpreciesdeloopvandezeoudegeul.Trouwenszij
vindthaarvoortzetting indeBommelerwaard,waarwijindie
richtinginhetVerdriet eveneenseendenkooienvinden.Datde
Weteringindehuurtvanhaarkruisingmetde Schouwendijkeven
deoudeloopverlaat,zalzijnoorzaakvindenindeonnatuurlijke
situatiedaarterplaatse.Toennl.hetzuidelijk schiereiland
aanRodengoyewasvastgeslibdlagdeoverwegingvoordehandnu
ookdeSchouwendijkendeBlinde steegteverbinden.Ditgebeurdelangsdekortsteweg.Maarmerkwaardig isweer,datde
duiker inditnieuwe stuk juistweer indeoudegeulligt.De
Weteringheeftdaneenkronkelnaarhetnoordengemaaktomhet
onlandheen.Intussenisdanookdegeultussenhet zuidelijk
schiereiland enWiscartdichtgeslibd,maardeWeteringis
kaarsrechtgegravendwarsdoor
dekopvanhet zuidelijk
schiereiland heen,totzij
weerindeoudegeulisovergegaan.Dezevolgendemondt
(zij)uitophetoudeMaasje.
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Dit hebbenwi jin hetterreinteruggevondenendefotoop
biz..24laat

zien datde topografiehier zeer sterkaaneendal

doetdenken.

Dit isdandegeultussenAlghot enWiscart.

De molen,die

de Weteringhier opraaalde,isnogniet zolang

geledenverdwenen *Defundamentenliggenernogende sluis

waa totvoor

kort eenbronvanzorgenvoorhetpolderbestuur.

Bij hethoofds tuk polderpolitiek komenwijopdezemolengeschiedenis terug.

»

•

'

•

Wijhebbenuithetvoorgaande geziendatdeWetering

en dewegenhistorisch zijnbepaald.Eenpolder isevenwelook

omdijktenzo

is hetMunnikenland omgevendoorkaden,diehet

normalevloedwaterkunnenkeren.De polderwordtbemalendoor
eenstoomgemaal,het zgn. "watermachien".Ditgemaal,datde
molenheeftvervangen,heefteenvoldoend grotecapaciteitom
hetpolderpeil tebeheersen.Ookalsdepolder isondergelopen
moetzijdezedroogmalen.Datkangemiddeld in10à14dagen.

Deuitwateringvandepolder.
Inhetlaagstepuntwerd deWetering opgemalen.Eenkorteblikopdekaartdoet ziendathetpolderwaterdannoglang
niethetbuitenwaterheeftbereikt.DeweglangshetMaasjewas
langenkosttedusveelonderhoud.Hierbijkwam,datdeuitzonderlijke toestand vandeongewilde inundatieveelslibin
deslotenbracht.Datmoestookweerafgevoerd wordenenzette
zichdanafbuitendemolenkolk.Vanderivierzijdekwamhier
eveneens slib in,zodatbovendekostenvanhetgewone onderhoud
ernogiederoverstromingsjaar dekostenvanhethergravenoverheen- kwam.
Eentweedefaotor isdeafgelegenligging.HetMunnikenland isschaarsbevolkt.Eventuele arbeidskrachtenmoestenuit
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werd hetonderhoud extraduur.
Dezeoverwegingenhebbenerinhetlaatst vandevorige
eeuwtoegeleid depoldertebemalenmeteenstoomgemaalaande
Maaskant,waardestroomweinigslibafzetenwaarhetgemakkelijkbereikbaar is.Daartoemoestweleenaanvoerslootwordengegravenenettelijkeandere slotenwordenuitgediept,dochdit
woogblijkbaar optegendebezwarenaandewindmolenbijhetoude
Maasjeverbonden.DeWeteringisnogsteedsdebelangrijkste
hoofdtoohtinhetMunnikenland.Alleandere slotenkomenerop
uit,behalve dievandepercelen tenZ.vande Schouwendijk,die
viaeentochtdaarlangs,rechtstreeksopdeaanvoertochtvan
hetgemaaluitwateren.
Buitenwaterinundatie.
Ineennatuurlijke deltakanhetwatergaanwaarheenhet
wil.Geendijkbelethetdit.Hetgevolg isdusdatdegrote
hoeveelhedenwater,vandebovenlopenderrivierenaangevoerd,
rustigalhetlagelandoverstromenendatdandusdoorde
groteoppervlaktehetpeilindeeigenlijkeriviernietgevaarlijkhoogstijgt.Ditzelfdegeldt,hoewel inminderemate,ook
voordestormvloeden,diehetwaterderivier instuwen.Uiteraard ishierbijhetbenedenstroorasegebied belangrijk,bijhet
eerstegevalhetbovenstroomse.
Eenoverstroming ineenland zonderdijkenisdaarom een
vreedzame-gebeurtenis.Dochhoemeerwater ineenbeddingwordt
geperst,hoe stevigerdedijkenenhoegeringer inoppervlak
hetaantalgebieden,datvrijoverstroomd kanworden,hoegewelddadigerdeoverstromingwordt enhoeeerderdegebiedenmetlage
dijkenhetmoetenontgelden.Zo'ngebied ishetMunnikenland.
Ziedaarvoor ookdeopmerkingenoverdevroegerebevolking.
DeWaalkonhaar slibbovenstroomsnietmeerkwijtdoor
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deafwezigheid vaneenafzetgebied envoerde ditverder stroomafwaartsmee.Inhet onomkadegebied tenïï.vanhetMunnikenlandkonhetwelwordenafgezet enineenmensenleeftijd zijn
daardanookdevroegerbevaarbare killendichtgeslibd.Wasdus
detendensomderivierdijken optehogenoorzaakvanhetveelvuldiger instromenvanhetMunnikenland,deafdammingvande
Maasdroegookhaaraandeel totvergrotingder inlopingskansen
bij.Hetopgestuwde water,datandersverdeeld werd overdeMaas
totwaarhet evenwichtmaaktemethetvervalendestroomsnelheid,bleefnustaanvoordedamenbijeenstevigeNW-wind kan
hetdaarflinkopgestuwd worden.
Dekaden,diehetMunnikenland omgeven,zijnoverhet
algemeennergenshogerdan3.90m +N.A.P.,terwijldehoogst
bekendehoog-waterstanden zijn:met ijsgang5.01m +N.A.P.en
zonder ijs4.72m +N.A.P..Dit zijnaanzienlijkhogere getallen
dandekruinenderkadenmeten.Enofschoondezehoogste standen
natuurlijkuitzonderingen zijn,goeftdemargevanongeveer
1.00m tochwel.dekarsenopoverstromingweer.Bijzo'noverstrominggaathetwaterniet ineensoverdevollebreedte
vandekadenheen,maar zoektuiteraard delaagste plekkenen
dezebevinden zichzowelindeWaal-alsindeMaaskade.Dit
instromendewaterheeftz'nvoor-ennadelen.Devoordelen,
gelegenindebemestendewaardevanhetrivierwater,komenbij
hetgrondgebruiknogter sprake. Denadelenliggenindevernielende krachtvanhetwater.Isditbijde slotenenkeleen
volslibben,danbetekentdateenaantalmanurenextra inhetvoor
jaar.Maaralsdehelebouwvoorwegslaat enopeenander perceel
wordtgedeponeerd,danzijndegevolgenernstiger.Ditnugebeurtveelvuldigopde percelenaanhetmeestwestelijkgedeelte
vandeBlinde steeg.Dewegbuigtdaarnaarhet zuidenende
percelenoostelijkhiervanzijnnogalwathogerdandewestelijke

-28Omdathetwatervaakuithetoostenkomt,stroomtdaneen
deelderbouwvoorweg.Nogernstigerwordendegevolgenals
eenkadehetbegeeftvoordepoldergeheelisvolgestroomd
zoalsditin1945plaatsvondaandeMaas.Overeenbreedte
vanruim30mistoendekadeoverdekopgeslagen.
Hoeweldeeigenlijke overstromingbijdebestaande kadehoogte
nietkanwordengekeerd,zijnertochwel,niettoegepaste,
middelenomhaar invloed teverkleinen.Dochhieroverinhet
hoofdstuk polderpolitiek.
Slootwaterpeil.
Denorm,diebijhetoppeilhoudenvanhetslootwater
wordtnagestreefd,ishetzomerpeil op0.70+N.A.P.enhet
winterpeilzolaagmogelijktehouden.Inhetalgemeenishet
danzo,datbij3*00mK.P.(Keuls Peil)wordtbegonnenmetuitmalen.
Dehoogteverschillen zijnvrijgroot:dekombv.ligt
op0.80,terwijllangsdeWaalkant 3*00m geen uitzonderingis.
Ofdesituatieop"Wiscart"gunstiger is,wetenwijniet,daar
derivierkaartenhiervoorenvoordeGantelwaard geenhoogtecijfersgaven.Hoewelnatuurlijkdehogere lichtegronden
bouwland endelagere zwareweiland zijn,ishettochwelzonder
meerduidelijk,dathetslootwaterpeil slechtsvoor enkele
percelenoptimaalis.

Onderbemalingenendrainages.
Hetbehoeftdanooknietteverwonderendatgebruikers
vangrondeninde"kom"gelegen,dievanhunweiland bouwland
wildenmaken,hetmiddelderonderbemalingaangrepen.
Debezwarenvaneenonderbemalingineenoverigensnormaal-bemalenpolder,nl.dathetonderbemalengedeeltenietz'ndeel
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integendeelverergertdoorz'nuitslaanopdeoverigelanderijen,gaanhiernietop,daarheteenbetrekkelijkgering
oppervlakbeslaat.Het ismisschienaardigoptemerken,dat
hiereenonderbemaling intwegedeeltenaangetroffenwordt.
Eenperceelvaneentweede eigenaar,diegeenprijsstelde
oponderbemalingookvanzijnperceel,endat tussendebedoeldeligt,werd uitgeschakeld dooreenbuisleidingindeop
polderpeil staande sloot teleggenendaarmededesloteninde
onderbemaling teverbinden.
Voordeonderbemalingwordendebekende vol-automatische
windmolentjesvandefa.BosmanuitPiershilgebruikt.De
Automaatbestaathieruiteenvlotter,diededalende en stijgendebewegingenvanhet slootwatervia eenstelselvanstangen
enconische kamraderennaar tweeloodrecht opelkaarstaande
roerenoverbrengt.Debewegingenvanderoeren zijndanzodanigophet slootwaterpe.ilafgestemd,datbijeenhogewaterstand demolenindewind getrokkenwordtdoorhetdan verticaalstaanderoer,datloodrechtopdewiekenbaanstaat;
terwijlbijeenlagewaterstand doordeverticale stand vanhet
langsdewiekenbaan staanderoerdemolenuitdewind getrokken
wordt.Deovergangvandehorizontale naardeverticalestand
vanderoerengaatgelijkopmetdewaterbeweging.De capaciteit
vandemolentjeswordtopgegevendoordefabricantals3m3/min
bijeen.windsnelheidvan7à8m/sec,eenopvoerhoogtevan'
75cmenzouvoldoende zijnvoor 35ha.Wanneerwijditomrekenenopmm/etraaal/ha,dankomenwijop12.4,watwelerghoogis.
Beperkendefactorenzijndewindsnelheid,diemaar 30$vaneen
jaar7m/sec isen70$vaneenjaar4m/sec enbovendienzijn
bovenstaande getallengeflatteerd doordat enkeldeneerslagals
waterbezwaar isgerekend.Alserookkwelis,daaltgemiddeld
decapaciteit tot15habijeenopvoerhoogte van75cm.
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Drainage stuitinhetMunnikenland opspecialemoeilijkheden.Hethoofdbezwaar isweldeslibafzettingindedrain"buizentijdensde inundatie endaarmede dushetschoonhouden•
derbuizen.V/aarhetvoorkomt,ishetaangelegd indeonderbemalengedeelten ennaarhet schijntmetveelresultaat.

Verderemogelijkhedenvoordetoekomst.
Tochbiedtdedrainageveelmogelijkheden.Debuitengewone
kalkrijkdom,ookvande zwaregronden,geeftdebodemeen
goedestructuur enalsdaarbijeengunstigpolderpeilzoukunhenwordenvastgesteld, zoudenindetoekomst zeergroteopbrengstverhogingenmogenwordenverwacht.
Devaststellingvanhet polderpeil zalinafdelingenmoetengeschieden,vanelkaargescheidendoor stuwtjes,voorzienvanschotten,zodathetpeilnaarbehoeftekanwordengeregeld.Dezewerkwijzewordtalgemeentoegepastbijinfiltratie
enerisgeenenkelereden,waaromhethiernietdezelfde
gunstigeresultatenzoukunnenopleveren.Ingrote trekkenzou
danhetlagemiddenmetinconcentrische strokennaarderivier
oplopend peil,deafzonderlijkbemalenafdelingenmoetenvormen,
Het isechterdevraagofdeverschillende peilenzodicht
naastelkaar tehandhaven zijnenzo jaofdegrondwaterstanden
ookzullencorresponderenmetdeze slootwaterpeilen.Zonee,
danzullendezeerlichteenlichte profielen droogtegevoelig
worden.De zavelige enkleiïgeprofielendaarentegenzijnbij
gebruikalsbouwland enboomgaard ongevoeligvoor eendiepere
grondwaterstand.
Polderpolitiek.
Aldezemogelijkhedenwordenzeergoed ingeziendoorde
landgebruikers,dieechtervoorhetgrootste gedeelte pachter

-31zijn.Deeigenarenzijnmeestnietindelandbouwgeïnteresseerdemensen,dieelkeverhogingvankostenafwegentegende
baten,depachtdus.Deze isgebondenaaneenplafond,datin
demeestegevallenbeletdeverbeteringenlonend temaken.
Dezeongezonde toestand stamtuitde tijd dathetMunnikenland
eigenlijkalleenvoorhooi-enweiland geschiktwas.Derivier
zorgdevoordebemesting enzowelde pachteralsdepaçhtheer
kregenhunbatenzonderdaarveelkostenaante'
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ren.Deze situatie isdelaatste jarensnelveranderd.
Vanafderandenzijnmeerenmeerdeweilandengescheurd en
hebbenprachtigebouwgrond opgeleverd,practischvooralle teeltengeschikt.Hiermedegingendepachtenomhoog,docheveneens
deteinvesterenkosten.Dit laatsteisnietdirectdoorgedrongentothetpolderbestuur,waarintrouwensgeenenkelebewoner vanhetMunnikenland zittingheeft.
Enigevoorbeeldenzijnhierwelophunplaats:
Methetbouwenvanhet stoomgemaalisnatuurlijkdemolenop
heteindvandeWeteringafgebroken.Dat evenwelookhetuitwateringssluisjeisgedicht,isdomgeweest.Doordenatuurlijk
meestgeschikte plaatsvanafvoerkan,bijeenvollepolder een
grootgedeeltevanhetwaterbijeenlagerivierstandworden
gespuiddoorditsluisje.Dit zouaanmerkelijkdetijdvanhet
leegmalenbekortenmetallevoordelenvandien.Hetdichtmetselenvanhetsluisjewerd evenwelnodiggeachtmethetoog;op'het
gevaarvaninstromingvanbuitenafbijhoogwaterendoorde
kostenenlasten,diedit extraonderhoud aandemachinist
zoudenverschaffen.Hierisdushetalgemenebelangder,grondgebruikers tenachtergesteld bijdedirectevoordelenvaneen
goedkoperepersoneelsbezetting enkleinere onderhoudspostvoor
depolder.Eenanderekwestie is'hetonderstromenvanhetMunnikenland.
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Het isduidelijk dathetoverstromende water ineen
drogepolderveelmeerschade zalaanrichtendanwanneerhet
waterdoorinmalenofinlatenreedseenhoogpeilheeft"bereikt.Eenbijkomend voordeel isnogdatde slibbedekkingdan
overeenuitgebreidevlakte plaatsvindt ende sloottaludshet
minder zwaar teverdurenkrijgendanthanshetgevalis.
Dezeredenering stuitafophetbezwaarvandemeerderebemalingskostenalsdepolderdaneensnetniet zouvollopen.
Uitdeberichtenvoorderadio overdewaterstandenop
deBoven-Rijnendeweersverwachtingen zouzichevenwelheel
goed een"beeldtevormenzijnoverdekansenvaninstroming.
Bekend bv.isdatbij7.90 mK.P.hetgevaarnietdenkbeeldig
is.Eenwesterstormmaakthetreëel.Ditiso.i.struisvogelpolitiekenhetligtopdewegvandetotoordelen"bevoegde
ledenvanhetpolderbestuur hierverandering intebrengen.
Zolangevenweldeze terzakekundige ledenookdebelangen
dereigenarenhebben tebehartigen,iserweinighoopopverbetering.
Waterstaatkundige toestandvandeGantelwaard.
DeGantelwaard iseenpoldertjeopzichzelf.Inhet
noordwestelijkegedeelte,totdehelftongeveer,iszedoorsnedendooreenpaarzeer slechtonderhouden slotenenomgeven
dooreenlagekade.Hetzuidoostelijkegedeelteheeftgeenslotenenbezitevenmineenkade.Nuisdeoeverhierwelvrij
hoogenmet steenwerkenverstevigd,terwijldegeulvanhet
OudeMaasje vanoudshetwatervanzijnomgeving zalverzamelen
enondergrondsafvoeren.Terhoogtevandeoudekolkgaatde
flauwinhet terreinteherkennengeulover ineensoortmoerasje,dat indestroomrichting doorsnedenwordtdoor eendrietal
sloten.Verder isditdichtgegroeid enheeftvoordewaterhuis-

-33houdingweinigbetekenis.Dochevenwijdigaanditoudestroombed iseenslootgegraven,diehierdefunctievervultvan
hoofdwetering.Ophaarsluitendeandere slotenaan.Het spuien
geschiedtmet eenklepduikertjedoordekade.
Wijkregendeindruk,dathetnoordwestelijk gedeelte
lager isdanderestendathetdusverstandiggeweest isdaar
het zwaartepuntvandeafwatering teleggen.Bovendientoont
debodemkaartonsdatde zwaarderegrondenookinhetNWzijn
afgezet enineenstrooklangsdenoordoostelijkekade.Hier
ligtechterookweereensloot.Hoeweldushet slotennetdun
isenzeer zekervooruitbreidingvatbaar,isdeaanleginverbandmetdelengte zeergoed tenoemen.
WegenkentdeGantelwaard niet.Dekaderomdom iste
belopen,evenalsdehogeoever inhetZW.Hetbinnenland is
ontoegankelijk.Alsverbindingmetdebuitenwereld isereen
veer;naarverluidt zouervroeger zelfseenveerhuismetbewoninggeweest zijn.Hetveerwordtalleenindehooitijd ende
daaropvolgende periodevanbeweidingingelegd.Erligteenstenenglooiingwaardebotenkunnenaanleggen.Dezeverbinding
overhetwatermetRijswijk endegebrekkigeverbindingente
landhoudenverband metdebijzondere positievandeGantelwaard
Dezehoortnietbijdepolderhet "Munnikenland"enbetaaltgeer
polderlasten.Maaromgekeerd weigertdaaromde polder "Liunnikenland"hetrechtvanovergangaandehooiwagens indenazomer.
Daarom isdeoriënteringookopRijswijk endeverbinding
overhetwater,wat trouwensookveelkorteris.
Totslotwillenwijnogvermeldende eigenaardige
"koetrappen"indehogeoever inhetZO.Erisdaareentrap
naarderivier gebouwd omhetveengelegenheid tegeventot
drinken.Deaanwezigheid vandergelijke trappengeeftookweer
eenbeeldvandedroogte enafwezigheid vanslotenindiehoge
zuidoostelijkekop.

-34Grondgebruik.
ExploitatievanhetMunnikenland.
Uitdetopografischekaartvan1890isafgeleid,dat erindie
tijdvierperceeltjesbouwland waren,derestwashooi-enweiland eneenvrijaanzienlijke oppervlakte griend.Ofwij
deoorzaakvanditlaatstenogmoeten zoekenindeverplichting
deringelandenomzelfhunaandeelaanhetdijksonderhoud bij
tedragen,danv/eldathetlouter eenobjectwasomde teenervanteverkopen,isonsnietbekend.
Uithetgeengezegd isoverdevroegerebevolking,valt
enkeluithunveelgrotereaantalwelaldegevolgtrekking te
maken,datdeze situatievroegergunstiger was,dusmeerbouwlandaangelegd isgeweest.
De situatie omstreeks I89Owasdanzo,datlangsdekadendusopdedrogeregrondengeweid werd,endegraslanden in
dekomvoorhooiland werdenbestemd met eventueel nog denaweide
voorhetvee.
Bezienwijnudaarentegenonzecultuurkaart,danishet
areaalbouwland

welaanzienlijkuitgebreid enmeteengrove

benaderingmogenwijwelzeggen,daterevenveelbouw-als
graslandis.
Deverspreidingvanhetbouw-engrasland is,alweer in
grovebenadering,zo,dathetbouwland gelegenisopdehogere
gedeelten,duslangsdekadenvoornamelijk,terwijlhetweiland
indedieperedelenligt.Ditkomtuiteraard ookongeveerovereen
metdezwaartevandegronden.Dochookfactorenvaneconomische
aard speleneenrol.Indebuurtderboerderijen zalbijvoorkeureenstukweiland liggen,waarhetmelkvee endepaarden
lopen.Waarverdereafwijkingenvoorkomen,kunnenwijdezeverklarendoorhetnognietvolledig tot staankomenvandeoverschakelingvanwei-naarbouwland.Dit zouineendichtbevolkte

-inpoldereenbijzondere instelling zijnopdelandhonger,maar
wijmoetenniet uithet oogverliezendatnietalleende
eigenaren,maarveelalookdegebruikers dergrondenbuitenhet
Munnikenland wonen.Nuisdeovergangvanwei-naarbouwland
eenovergangvanextensiefnaarmeer intensieveexploitatie.
Dezeintensiveringmoetmethandkracht wordenbereikt endaarom
valthetniet teverwonderen,datboerendie inBrakelvoldoendebouwland hebben,hetverafgelegenMunnikenland lieverreserverenvoorhetweidenvan jong-enmestvee envoorhethooien.Deveelbeterekwaliteitvandegrond isblijkbaareen
factor,dieminder zwaarweegtdanmengeneigd isteveronderstellen.Maarditiseeneenzijdigevoorstelling.Overdeontenafwateringstoestand isreedsheteenenandergezegd,zodat
datbezwaar tegengoed bouwland,vooral inde lageredelen,
reedsbelicht is.Maarookdevrijbeperkte Keuzeofhetgrote
risicobijwintergewassen iseenpunt,datbijoverwegingtot
scheurenweldegelijkwordtoverwogen.
Trouwensdeonderbemalingen zijnweleenbewijsvoorde
bezwaren,diehetomploegenvandepercelentotbouwlandopleveren.
Hetmeeste land inhetnoordenvanhetMunnikenland word
gepachtdoorboerenuitBrakel,terwijlvanuitdedorpenoverde
Maasmeest inhet zuidelijkgedeeltewordtgepacht.Zeerweiniggrondwordtdooreigenaarbewerkt.

Mogelijkheden,diedebodembiedt.
Eengoeduitgangspuntvooreenbeschouwing overdeze
mogelijkhedenbiedteengrondonderzoek vanenigepercelen
langsdeMaas:

-36-

Zandfr;Î C - *
tie

£
CD
«H
•r-D

i n JE

CD

•H
CD

0) ÎH

S
o
cd
+
>
£

M cd
cd eu

1!
m CD
£ o

a2 fcCD

+3 ,Q
£ ,Q
CD-H
O H
k 05
CD « H

a Pi

Çk cd

Bouwland voorde 4.3
boerderij

H
8)
CD
T3

eu

£

1-3

•H
PH

H
CD
CD

"O
CD

!>
o
U

e

CD

O

$

£

CÖ
•p

£
a> m

H
S

O O
U O

cd

+3

o

EH

W

3t

0 ca
Pn O

PH

AH

CÖ

+
»
o

17 1363 767.3 3.5 1.9 1 1 * 0.011

Goolwaard 1ste
perceel

4.8

17 1461 757.5 3.3 111

6

Goolwaard 2de
perceel

3.8

19 1560 757.4 2.7 112

8

Anderhalvemorgen3.7

33 1940 597.6 4.4 113

9

Hakkerswaardje
hoog

tul

CD
O
PH
-P
•H
O

H

5.0

33 2137 587.6 4.1 113 11

Weiland deGoolwaard
lsteperceel

7.0

21 1653 697.2 2.8 1 9

16

2de perceel

6.5

34 1640 567.0 3.1 122 14

3de perceel

9-0

31 1641 577.2 3.8 116 11

Tweemorgen

6.5

64 25 2 277.6 3.0 017

9

Viermorgen

6.5

62 25 4 297.7 2.8 117

9

CO
-p

£

CD
O

h

CD
Pi

«

.-37Bezienwijderesultatenvanhetgrondonderzoeknader,
danblijkenindeeerste plaatsdeboorresultatengoed tekloppen.Delange strooklangsdeMaas,waarinhetbouwland voorde
boerderij,deGoolwaard,deanderhalvemorgenenhetHakkerswaardjeliggen,blijkteenoplopend percentageafslibbaar te
hebben,nl.van17tot 33$.Vandezandfractie looptdefijne
fractieminder snelopdandegrove,waardoor dezefractieeen
constantpercentage vandegehele zandfractie uitblijftmaken.
Ditgezieninverband metdepercentagesafslibbaar,blijktdat
heteventueelwaterhoudend gedeeltevandefractiesomenbijde
40$is,terwijlhet percentagegrof zand ookhoog is.Hierin
ligtduswaarschijnlijkdeoplossingvanhet lichte profiel,dat
tochgoedwaterhoudend is.De tweeendeviermorgenvormeneen
klasse opzichzelf.metzeerhogeafslibbaargehaltes enuiterst
lagegrofzandpercentages.Defijœandfractie ishoog,waardoor
dezwaartevandebovengrond no<£wordt geaccentueerd.
Bijprofielenalsdebovenstaande zijndehumuspercentages hoog
tenoemen,metdegunstige omstandigheid dat ingrove trekken
dehumusmethetafslibbaar stijgt,waardoordealtecompacte
structuurluchtigblijft.
Ookhetkalkgehaltewerkt indezerichting.Als jongegrond
heefthet eenhoogkalkgehalte.
Bijhogekalkgehaltesmoet depHwelhoog zijnendezeblijkt
danookver inhetalkalischeteliggen.Yoorgewassenals
aardappelen isditwelwat teveelvanhetgoede.
HetP-getaliszeerlaag,zelfsvoorkleigrond.Dochookhet
P-citroencijferisveeltelaag,zodatwijvaneengroot P-tekort
kunnenspreken..
Hetkaligehalte isookwellaag,maar inverhouding tothetPgehalteredelijk tenoemen.Indeeerste tweepercelenvanhet
grasland indeGoolwaard ishetK-gehaltevoldoende.

-38Het isuiteraard nietmogelijk opgrond vandeanalysecijferseenoordeeluit tesprekenoverdebemestingstoestand in
hetheleMunnikenland.Hetvolgendemoetdanookopalgemene
gegevenssteunen.
Uitreagerenophetkalkgehaltebijonzeboringenbleek
datdekalktoestand totopde zwaarstepercelenzeervoldoende
wasenzelfsmeermalenkalkconcreties werdenaangetroffen.Ook
iseigenlijkpassedertdeoorloghetgebruikvankunstmest op
grote schaaltoegepastenwerd daarvoorgeregeldmet stalmest•
gemest.Destructuurvanhet inhetMunnikenland aangelegde
bouwland isdanookzeergoed.
Naaranalogievanonderzoekingen indeBiesboschvanopgriend
aangelegdebouw-enweilandenzullenmisschienopdergelijke
perceleninhetMunnikenland kalifixatiészijnteverwachten,
dochenigerleiaanwijzingindezerichting isonsnietbekend.
NaaraanleidingvandegeblekenK-enP-tekorten bijde
onderzochtegrondenzalheto.i.geenslagindelucht zijnook
bijdeniet-onderzochte percelenernstige tekorten teveronderstellen.Ditnogtemeer,daaronsvanbevoegde zijdesymptomen
hiervanwerdengetoond.
Uitbemestingsproevenisgebleken,datP-citroencijfers
bijweglatingvanbemestinggemiddeld per jaar1puntdalen,
bijbemestingmet500kgsuper perha1punt stijgen,terwijl
ditcijferbijbemestingmet 300kgsuper perhaconstantblijft,
frOngunstigeomstandigheid isnog,datdeP-bemesting opkalkrijkegrondenmindereffectheeftdanopkalkarme.BijdebeoordelingvanP-citroencijfers zoudit10puntentenn-idele
vandekalkrijkegrondenschelen.
Dehuidigebevolking.
Dehuidigebevolkingomvatdrieboerengezinnenende

-39machinistvanhet "watermaohien"met zijngezin.Degrote
moeilijkheden,dienureedsontstaandoorhetevacuerenvanvee
enhet inveiligheid brengen vanvoorraden enwerktuigenbijeen
overstroming,maakthetvooreventuele sollicitantennaareen
woonruimte daar,nietaantrekkelijk.Datdesituatie inderdaad
vrijprecair isbijeenoverstroming,wordtnietalgemeeningezien.Eensprekend voorbeeld hiervanisdebouwvandeboerderij
aandeMaaskade.Degegevens,diebeschikbaar staanbijdeWaterstaat,endegoederaadgevingenvanterzakedeskundigen ten
spijtheeftdearchitectvandezeboerderijgemeend tekunnen
volstaanmetdezeopkadehoogte tebrengen.Delaatsteoverstromingheeftwelduidelijkbewezen,dateenoverhoogte van
50cmgeenoverbodige luxe zouzijngeweest.Deandere twee
boerderijtjes,tewetenhetoudevissershuis enhetvoormalige
rechtshuis,zijnwelzóhoog,dat zijvolkomendroogblijven.

ExploitatievandeGantelwaard.
DeGantelwaard wordtgeheelalshooiland geëxploiteerd.
Deafgelegenliggingistotnutoeweldevoornaamstebelemmeringvooreenanderegebruiksvorm geweest.Naaronzemening
isdebodem, -vooraldemindergrofzandigeprofielen-echter
nogbestvoor eenmeer intensieve cultuurgeschikt.De Ganitel-.
waard iseigendomvaneen (groot)grondbezitter,diedewaardverpachtaandeboereninRijswijk.Daardepachtdikwijlswisselt,
plegendezelaatstenroofbouw opdegrond; erwordtnooitgemest
endegrasmatverkeertdanookinzeerslechte staat.Meerdan
één snedehooiwordternietbinnengehaald;degrasgroei iszo
slechtdathetnaweidenveelalachterwege gelatenwordt.

Verbouwde gewasseninhetMunnikenland.
Degewassenkeuze inhetMunnikenland wordtdoorverschil-
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lende f a c t o r e n bepaald, die g e d e e l t e l i j k a l "besproken z i j m
1. De "bodem

(blz. 12)

2.Dewaterhuishouding

(blz.2ß)

3.Het inundatiegevaar

("blz.26)

4.Deverafgelegenliggingvandeboerderijen (blz.34)ende
slechteontsluitingderpercelen.Dezefactorwerktextensieveteeltenindehand.
5.Hetoverwegend klein-bedrijfdergebruikers,hetgeennoodzaakt
totintensivering.
6.Degeringekansopnachtvorstwegensdeliggingtussende
beiderivierenendeafwezigheid vanbomenofanderebeschuttingen.Dezefactorvanklimatologische aard isnognieteerder
genoemd,maar isvangrootbelang.
Verschillende factoren sprekenelkaar tegen;het isdan
ookniet teverwonderen,datnaast 3lkaar ophetzelfde profiel
bv.aardbeienenhaver,vroegeaardappels enhooiland gevonden
worden.
Debodem,envooraldelichtere profielen, is voor
nagenoegalle teeltengeschikt.Dathierniet tenvollevangeprofiteerd wordt,isaandeanderefactoren tewijten.'Wintergewassen,metnamewintergranen,komendoorhet inundatiegevaar
niet inaanmerking.Hoeweleenkortstondige onderwaterzetting
niet schaadt,ishetgevaarvoor eenlangere inundatie tegroot
omhierzaaizaad enarbeid aantewagen.Koolzaad,datweinig
zaaizaadkost,maakthier opeenuitzondering.Hierbijisook
vanbelangdeervaringdatdestikstof,indeherfstgegeven,
bijeeninundatievanniet telangeduur,maarweiniguitspoelt.
Ookdeaanplantvanboomgaardenisomdehiergenoemde
redenachterwegegelaten;inditgevalvreestmenniet zozeerhet
wateralsweldecombinatiehoogwater-vorst.-Inditgevalzoudenbijafgaand waterdebomenvolkomengeruïneerdworden.
Buitendekade,aandeWaalzijde isechtereenkleine oudeboom-
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gaard tevinden,diebewijst,dathetmetdit ijsgevaarnog
welmeevalt.Aardbeien staanaanditgevaar inveelmindere
mateblootenmakenduswelenigekansen.
Zoalsreedseerdervermeld iswordt ongeveerdehelft
vande polderdoorgrasland ingenomen.Ingrasliggenvoornamelijkdepercelenopdezwaardere profielen (6t/m 11),nietomdatdezeallevoorandere teeltenongeschikt zijn,maarvooral
omdatdittevensdelaagste percelenzijndiehetdiepstin
hetwaterliggen.OoklangsdeMaaskantkomtopdelichteprofielengoed grasland voor,hier speciaalomredenenvanbedrijfseconomische aard enslechte ontsluiting.
Hetgrasland wordtvoor eendeelbeweid,metmelkvee enmetjongvee,paardenenschapen,terwijlde slechtere percalen,diedoor
jarenlanghooienindeze toestand gekomenzijn,gedwongenzijn
hooiland teblijven.Tochwordterwelaangrasland verbetering
gedaan;verschillende percelenzijndelaatste jarenopnieuwingezaaid enbiedengunstigevooruitzichten.
Ookkunstweiden,lucerneenrode klaverkomen,zijhet
maaropenkelepercelen,voor.Deteeltvandeze,indebuurt nog
tamelijkonbekendegewassen,zouzekernoguitgebreid kunnen
worden,-bijv.ophetverwaarloosdehooiland.
Vandeakkerbouwgewassennemendehakvruchtendebelangrijksteplaatsin.Aardappels,voeder-ensuikerbieten zijngewassen,diehet inhetMunnikenland uitstekend doen.Menvindt
zevoornamelijk opdelichtere (tevensmindernatte)profielen.
Voordeaardappels isdehogepH (zieookblz. $6) geen bezwaar.Hoeweldeaardappels opdelichtere profielen (2)uitgesprokenvroegzijnenzeldenbevriezen,komtdeteeltvande
eigenlijkvroegerassen (Eersteling,Schoolmeester)nogmaar
weinigvoor.Deafgelegenligginggeefthierwaarschijnlijkde
doorslag.De stalmest,diemenbijvoorkeurvoordevroege
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aardappelsrbestemt,strooitmenlieverdichterbijhuis,opde
overslaggrondenvanBrakelenPoederoijen.Dewettelijkebepalingenomtrenthetbestrijdenvandeaardappelmoeheid konden
weleensaanleiding zijntoteensterkeuitbreidingvandeteelt
vanvroegeaardappels inhetMunnikenland.Momenteel zijnde
middenvroege totlaterassenin'demeerderheid.Dezeruimenhet
veld paslaat,endeteeltvanknolrapen,die inBrakelopde
vroegeaardappelsvolgt,isdanookinhetMunnikenland nietvan
veelbetekenis.
Voeder-ensuikerbieten,ookarbeidsintensieve gewassen,nemen
naastdeaardappeleneenbelangrijke plaats in.Ookdeteelt
vanaardbeienkomtsporadischvoor,vooralaandeMaaskant,waar
deafstand totdedorpenniet zogrootis.Het ismoeilijkom
metdeze teelttebeginnenwegenshetgevaar,datdekraaienen
anderevogels indeze poldervormen,eengevaardatrelatief
afneemtnaarmatede teeltzichuitbreidt.
Dehakvruchtenwordenafgewisseld metde zomergraneh:haver,gerst
entarwe.Bijnietteongunstigeweersomstandigheden doendezein
opbrengstniet ondervoordewintergranen,dankzijdevroegheid
vandegrond.Degraanteelt isechternietvanbelang.Waarhet
grasland indeloopvandelaatstehalve eeuwgescheurd isgeeft
mendevoorkeuraanintensievereteelten.
Peulvruchten zijnwaarschijnlijkvoordekleineboeren,die geen
misoogstkunnenverdragen,eentespeculatief gewas.
Vandehandelsgewassen isalleenkoolzaad vanenigebetekenis. ,
Tenslottewerd ooknog één perceelvlasaangetroffen.Hoewelde
bodemvoordeze teeltbijzonder geschikt is,zijndebedrijven
indeze streeknietopdevlasteelt ingesteld.

Landbederf.
DefirmaHeuffenGo.teVuren,eigenaressevaneen
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eentiental jarendekleispecievoordesteenfabriek.
V<5<5renindeoorlogvieleneenpaarpercelenonderdewallenvanLoevesteinaande IjzerenMan
tenoffer.Momenteelis
menbezigbinnendekadenvandepolder.Deputreikt tot2à3mondermaaiveld en
moetdanookbemalenworden.Dieperkanmennietgaan,omdater
humeuzelagenaangetroffenworden,diealskleispecieongeschikt zijn.Hetisdusmogelijk dat,na inwerkingtredingvande
Provinciale VerordeningopdeOntgronding,dezeputdoorvolspuitenofanderszinsweercultuurgrond zalvormen.Anderswordt
het,wanneer denabijgelegenpercelennogeensafgebakkenworden.Blijkensonsonderzoek zijndeteverwerkenkleilagenhier
4mofmeerdikenhetzalzeerdevraagzijnof®enzodiepe
putnogopeconomischverantwoorde wijze tedempenis.
Behalve dezerecenteaantastingvancultuurgrond komen
erinhetMunnikenland nogpercelenonland voor,dievanvroegere tijddateren.
Indeeerste plaatseenlange strookaandevoetvandeNieuwe
Dijk,aanweerszijdenvandedaaraanparallellopendegrintvveg.
Deze strookland istenbehoevevandeaanlegvandezedijk
indertijd afgegraven.Enigebredere plekkenonlandcorresponderenmetdoorbraken,die irideloopdereeuwenhebbenplats gevonden.Tezamenmet eenzelfde strookonland àandeandere kant'
vandeNieuweDijkisditeengebied vanongeveer 20ha.Het
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cultuurland temaken.
Tenslottekomenermidden inhetMunnikenland nog
eenpaarpercelenonland voor,diewerdenennogwordengebruiktalskleidepotbijhet onderhoud vandekaden.Deze
vertegenwoordigen slechtseengeringe oppervlakte. Zij'liggen
thansruim1mlagerdandeomgeving enzijnbedektdooreen
drijvendekraggevanrietenbiezen.Zijlevereneengeringe
opbrengstaanstrooiselop.

Hetwegennet endeontsluitingvanhetMunnikenland.
De ontsluitingvanhetMunnikenland isnietbepaald
gunstigtenoemen.Ongeveer 3/4vandepercelenligtaaneen
vandebeidewegen,die indelengterichtingdoordepolder
lopen,de SchouwendijkendeBlinde Steeg.Dekaveling,die
parallelaandeNieuweDijkloopt,isvoordeontsluitingvan
depercelenvan geen belangvanwegedebovengenoemde strook
onland.Inhetcentrumvandepoldergrenzenvelepercelen
nietaaneenopenbareweg enooklangsdeMaaskant ishet
rechtvanoverpad eenhinderlijke noodzaak.Eenintensief
gebruikvandebodemwordtdoordeze toestand zeerbemoeilijkt.Behalve eenderdeweg inO-Wrichtingdoordepolder,
f

terhoogtevandewetering enookinhet ZWdeweteringvolgend,zoueentweedeN-Zverbinding eengerechtvaardigde ontsluitingseiszijn.
Debestaande wegenzijnamper 3mbredegrintwegenmet
onverharde berm.Passerenmetbeladenwagens ishieropuitermatemoeilijk.Dewegsloten,waarvandievande Schouwendijk
bovendienalsweteringfungeren,zijnoverspannenmetwankele
bruggetjes.Omhetontsluitingsprobleern optelossenzouden
dusaanzienlijke bedragenbesteed moetenworden,nietalleen
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voordeaanlegvannieuwewegen,maarookvoordeverbetering
vandebestaande.
Opgemerkt isreedsdatdeG-antelwaardnietoverdeweg
tebereikenis.Loevesteinheeft zijnverbindingoverland aan
demobilisatie van1914-1918 tedanken;indie jarenis
namelijkdeSchouwendijktotaanhetfortdoorgetrokken.

Toekomstmogelijkheden voorhet'Munnikenland.
Hetisbekend,datmeninWaterstaatskringenplannen
koesterthetMunnikenland vanBandijken tevoorzien.Waardeze
dijkenuiteindelijkgeprojecteerd zijnisonsnognietbekend.
Behalvedeaanlegvandezedijkenterplaatsevandehuidige
kadenligtnamelijkdeoplossingvoordehand,deWaaldijkvanaf
FortBrakeltotaanWoudrichemrechtuit doorte trekken.Hierdoor
zounietalleenhetMunnikenland,maarookeenuitgestrekt
uiterwaardengebied aandeZuidoevervandeMaasbinnengedijkt
worden.Hetgrotebezwaarvandezeoplossingligtindesluizen
indeMaasbijAndel,die zodoendeverplaatst zoudenmoetenworden
AandeWaalkantdoet zichverdernogdemoeilijkheid voordathet
winterbed vandeWaaltesmalzouworden,wanneerdebandijkop
deplaatsvandetegenwoordige kade zoukomen.Aandeoverkant
vandeWaalnamelijk,inVuren,ligtdebandijkvlaktegenhet
zomerbedaan;bijhogewaterstandenmoetdeWaaldusaandekant
vanhetMunnikenland eenuitloopzoekenende tegenwoordige
uiterwaarden zijnhiernogtesmalvoor.
Metdeindijkinghangto.a.samenhetplanvooreennieuwe
RijkswegSleeuwijk- Zaltbommel.Hetdirectevoordeeldathet
Munnikenland bijdeindijking zouhebben,betere verbindingen
(markt)en geen instromingsgevaar meer,isdusslechtste
verkrijgendoorafstandvaneenniet onbelangrijkdeelcultuurgrond.
Wanneerwijeenogenblikaannemen,dathet tochnogeens
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tegaan,welkeveranderingen erzoudenkunnenontstaaninhet
gebruikvandeboderavanhetMunnikenland.
Wijgaanerdanvanuit,datdeontwatering endeontsluiting-belde,opdehiervooraangegevenwijze,aande eisenvanhet
bodemgebruikzoudenzijnaangepast.
Alhoewelwijdeeconomievandediverse teeltenzoveel
mogelijkbuitenbeschouwingzullenlaten,moetenwijtochenige
factorenvaneconomische aardvooropstellen,teweten:
1.Hetoverwegende klein-bedrijfvandegebruikersvanhetMunnikenland,datarbeidsintensieve gewassenvraagt.
2.Debelangrijke teeltvanvroegeaardappels indeBommelerwaard.
DoordeWetopdeAardappelmoeheid genoodzaakt zullenvele
boeren,diegrond inhetMunnikenland ingebruikhebben,deze
teeltdaarwillenvoortzetten.
3.Dehuidigeagrarische politiekvanderegering,gerichtopeen
grotere productievanveevoeder ineigenbedrijf.
Wijzijnvanmeningdatdeprofielen6en9ookindetoekomstgrasland moetenblijven,daargoedgrasland teverkiezenis
bovenmatigbouwland.Diepwortelende akkerbouwgewassen zullenop
deze grond geen succesworden,terwijlgrasland naaronzemening,
mitsnatuurlijkbeterverzorgd enbemestdanmomenteeldegewoonte
is,nogzeergunstigevooruitzichtenbiedt.Dekwaliteitvandit
grasland kanaanmerkelijkbeter zijndandatwatopdenabijgelegen
komkleigrondenaangetroffenwordt.
Deprofielen7en10zoudenbovendienallevormenvanakkerbouw,zoalsdieookthansbedrevenwordt,kunnendragen.Ooksommigehandelsgewassen,dieeenfijnzaaibed eisen,zoudenhier
kunnengedijen.
Deprofielen8,11en2,inminderemateook1,zoudennog
veeleisender cultureskunnenvoortbrengen.Wijdenkenhierbijniet
alleenaandevroegeaardappels,koolrapenenaardbeien,maaraan
fruitteelt engroenteteelt:inallerleivorm.
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2 en1voordegroenteteelt.Voordegroenteteelt zijndeprofiele:
8 en11tezwaarprateallen tijdeeengoed zaaibed tekunnengeven
Wijachtenhetdanookgeenszins onmogelijk,dathet
karaktervanhetMunnikenland doordeaanlegvanbandijkenende
uitvoeringvancultuurtechnische werken (bijv.inhetkadervan
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eenruilverkaveling)nogeensradicaalzouveranderen ennieuwe
boerderijendenuzokale polder zoudenopvullen.Isnuondanks
deeconomischedrang,deproductie inhetMunnikenlandwelaan
eenplafond gekomen,naopheffingvandegenoemde beperkende
factorenvanandere aard zoudevroegerewelvaartvanhetMunnikenland kunnenterugkeren enzoutevensdeontwikkelingvandeze
poldereensprongomhoogkunnenmakentotheilvanhaarbevolking
endievandegehele streek,die immersbijeenondoelmatiggebruikvandebodem,zoalsthansnoodgedwongen geschiedt,weinig
gebaatzijn.

