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Het lag bij het in het leven roepen van ons blad se, in de bedoe

ling om naast de zes gebruikelijke nummers, één speciaal nummer, 
over één min of meer actueel onderwerp uit te brnngen. 
Het idee om een special aan dit onderwerp (het ontstaan en weer 
verdwijnen van de Biesbos) te wijden, is geboren, toeneer voor 

éém van de vorige se's een stukje copy ober de Biesbos wa s inge
zonden. Een actueel onderwerp gezien het verdwijnen van dit stuk 
natuurgebied, met name het veranderen van het fysisch milieue9 
mede waaromiwe 0ns zeer gelukkig prijzen met de_ gastbijdrage van 

de op dit gebied d�skundige dhr G.H.J.de Kroon; een histor±sch 
onderwerp gezien het feit, dat deze Biesbos, een litteken is, 
achtergelaten door het geweld, waarmee de Grote- of Ste Eliza
bethsvloed�_precies 550 jaar geleden, de Groote- of Zuidholland-
sche Waard weg;Î

è

S--e-g-L__ _ 
VJe hehben geprobeerd e;n·e--z·o--..v_o._�ledig mog� J__i jk beeld te schetsen,e_e- . .  .1; 

Tijd en financiën hebben echter Onmiskenbaar hun sporen achterge-
laten, al is het alleen maar het late verschi.j_.p.en van deze sp8c:ial 
En last but not lea s.t: · eventuele op- en aanmerkingen zijn 

. 
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harte welkom!e

Hert Statnkot 
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DE GROOTE OF ZUIDHOLLANDSCHB WAARD 

De Groote- of_ Zuidhollandsche Waard ontstond tuusen 1230 en l270 
10, door afdamming van de Maas bij Hedikhuizen (bij 's-Hertogen
bosch), waardoor de Maas een nieuwe loop, richting Woudrichem,
ging volgen; en door het leggen van een dara raet uitwateringsslui 
zsn te Maasdam (in de Hoeksche Waard), alsmede door het afdammen 
van de rivier de Dubbel. Deze Dubbel splitste zich ten zuidoos
ten van Dordrechtvan de Maas, in noordwestelijke richting af, en 
mondde ten zuiden van, Dordrecht in d8 Waal, de tegerawoordige Ou
de Maas. 
Tussen de Dubbel en ,de Maas lag de Tiesselingswaard, die met de 
Durdrecsweerd in het noorden (tussen Merwede en Dubbel), en de 
Vcenriem in het zuiden verbonden werd tot één waterstaatkundig 
geheel, waartoe ook het Land van Heusden en Altena behoorden. 
De ringdiik welke de gehele Waard omgaf, liep langs de bestaande 
Maastalt, van Hedikhuizen naar V/oudrichern, langs de Waal (nu Bo
ven- en Beneden Merwede) tot Dordrecht, en van Dordrecht langs
de (Buiten) Dubbel tot Hoeke(= Puttershoek), hiervandaan boog
de dijk naar het zuid�n, langs Maasdam, naar Strijen, richting
zuidoost naar (Hoge) Zwaluwe. De zuidelijke dijk liep (oost
waarts) over Geertruidenberg, langs de oude Langstraatse Winter
dijk (Raamsdonk, Waspik) weer naar Hedikhuizen. 
Het waterschap stond onder persoonlijke leiding van de Graaf 
van Hol1a.nd (na uitbreiding met Heusden 1274, Alteno. 1399 en 
Strijen 1394) Het was van alle middeleeuwg,e waterschappen het 
verst ontwikkeld 2). 

Romeinse tijd 
Uiteraard dateert de bewoning van deze streken van vroogere da
tum, met name het oostelij 1ke deel kende in de romeinse tijd een 
intensieve bewoning 3). Ook werd het gebeid doorsnEden door een 
drietal romeinse heirwegen 4), de wegen: Voorburg-Dordrecht-Alms 
voet-Genderen-Nijmegen; Rreda-Geertruidenberg-Almsvoet-Giessen 
dam-Meerkerk-Utrecht; en Tilburg-Doeveren-Genderen-Woudrichem
Gorinchem-Meerkerk-Utrecht. 
Men vermoedt, dat met name bij Almsvoet, vroeger een belangrijk
castrum gelegen moet hebben, en wel het op de Peutinger Kaart 
voorkomende Caspingivm 5). 

Midde.leeuwen 
Afgezien van de bewoning in het oosten (Land van Heusden en Alte 
na), alsmede van Dordrecht (in 837 Thuredricht) en Strijen (in 
de 7e eeuw reeds bekend), waren deze gebieden in de lle eeuw, 
toen ze door Dirk III van Holland aan de Bisschop van Utrecht 
ontnomen werden, vrijwel onbewoond, en bestond het landschap
vrijwel alleen uit moerassen en woudgebieden (Woudrichem=woud 
rijkheim; Altena= Holthena; Merwede= rneerwoude). 
Nadat men in de 12e en 13e eeuw begonnen was het gebied in kul
tuur te brengen, vond rond 1250 de vereniging plaats tot de ei
genlijke Grote- of Zuidhollandsch�Waard(zie boven). 

https://Hol1a.nd
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DE GROOTE- OF SINT E:l:iIZABETHSVLO:KD V.AJ.\f 18 op 19 NOVEMNER 1421 

Voor de vlo�d van 1421 
Voordat de Grote- of Sint Elizabethsvlo�d-plaats vond, z1Jn. or 
eerst enige oorzaken �an te wijzen, die de bakermat konden leg
gen voor de omvang van de rnmp.
Allere8rst werûen de<;lijken ongunstig beinvloed door het uitmoe
ren van de veenwildernissén 6). Dit "darinck delven" geschiedde
i.v.m. het transport; hleestal vlak achter de dijk (dikwijls der
enige wegen in die tijd), of zelfs in het buitendijkse voorland�r
Na het ui t11oeren trok de bevolking weg 7 waardoor de _dijken niotr
meer onderhouden werden,. en -zodoende vervielen.r
De 11 m._oerneringhe 11 werd in het zuiden meer terwille van de zout
winning, dan voor b:tandstof bedreven. In 1375 vaardigde Albrechtr
van Beieren (Graaf .van Holland) een ver.bod uit, het moeren bin""'r
nen 4 km van de dijk te staken. In 1404 werd dit verbod voor der
gehele waard van kracht.r
Een tweede oorzaak vormde het Maaswater, dat sindsr+ 1250 naarr
':loudri chem stroomde ( i "v.m. afsluiting Maas bij Hedfkhuizen) ,r
vvaar het zich verenigde met het \fa.a 1.- en Lingewa tor. Door hetr
nauwe winterbed van de Mwerwede boven Dordrecht en de toegenomenr
waterafvoer van de �Jaal, waren de oorzaken. van de vele overstro
mingen i;.an zowel de GrootE::: �Vaard als de Alblnsserwaard ( bv in�r
1287, 1288, 13 7 4, 13 76 1 1377) wel duidelijk. Doorbraken van de Gr_oter
Waard vonden raet name plaats bij Uerkendara (in het noorden) enr
bij Broek (in het zuidwest8n, gelegen tussen Strijen en Wiel-
drecht)
Als der:de oorzaak kunnen we de verwaarlozing van de dijken tenge
volge VEln de geleverdG strijd tijdens de Hoekse en Kabeljauwse
twistEm. Gee..rtrui�enbcrg, Dordré.:chtre1: Gorinchem stonden kon. _stant tegenover elkaar (ook al, of Juist door de handelsbelangen 
van deze steden) 

De Vloed 
In de nacht van 18.op 19 november 1421 brak de dijk bij Broek in 
enkele dagen later gevolgd door de Merwededijk bij Werkendam. 
Hierdoor ging het waalwater door de waard naar het zuidwesten 
stromenr, de dijken (die deels op veE:n rustten) sloegen steeds 
m,eer wGg, langs'.68.ar1 ont st0nd een grote binnenzee. 
Ofschoon dE? ramp E:;en- grote omvang had, ms de Waard niet van de 
ene dag op·, de andere verdwenen. J)i t blijkt wel uit het feit, dat 
de dijk b�j Broek in 1422.weer ggdicht werd (douh het zelfder �� 
weer doorbrak). Het Vs.JTdwi'jnen van 72 dorpen en het w. llen van 
100.000 doden zal dan ook naar het rijk der fabelen verwezeh die 
nen te worden 7). Langszamerhand zijn een twintigtal dorpen onbe 
woonbaar geworden, het klooster Eemstein bijvoorbeeld werd pas· · na 1423 ontruimd 8).
Bewaard voor h<:ot nageslacht bleven wel ck verhalen, zoals van het 
kind Beqtrijs, dat door de vloed�n haar wieg werd weggedreven, 
en welke wieg toor c-é)en IlOCS in evenwicht Wt;rd gehouden. De plaats
w9ar wieg, kind en poes aanspoelde stsAt nu nog bekend als Kin
derdijk. 
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WELKE DORPE1'J ZIJN VERDVJENEN? 

Bui ten het twintigtal dorpen, dat definitief van de kaart verdvve 
nen is, zijn een (groter) aantal dorpen getroffen (misschien 72)
deze werden echter vroeg of laat na de ramp weer betrokken. Het 
gEtro:ffen gebied strekte zich uit tot voor 's-Hertogenbosch in 
het zuidoosten. Plaatsen als Sprang-Capelle, Giessen, Rijswijk 
cnz werden direkt na de ramp weer betrokken, andere plaatsen 
zoals vlerkendam 1 lheuwendijk, Dussen, Driumelen, Strijen, Mao.s 
dam werden later weer b$trokken. Dorpen als vlieldrecht en Dubbel 
dam we�den pas na lange tijd hersticht, en op een andere plaats
(Wieldrecht lag oorspr. tien kilometer verder naar het zuiden)
Definitief 'terdwenen: 
HouweplA.��' ook wel Botteskerk genoemd, gelegen aan de Merwede 
dijk tegenover Giessendam, de plaats wordt als Hougninke r8eds 
in J.105 vermeld. De naan is nog terug te vinden in de Houwenin
gen Diep ( tussen Beneden Merwede en Nieuwe Merwede).
Sliedrechtr9 gelegen tegenover het huidige Sliedrecht, destijds
Oversliedrecht geheten. De heren van Oversliedrecht gaven Slie
drecht in de 13e eeuw uit als leenr9 verdeeld in 2anbachten;
Kort- en Lang J'dn.bacht. '1:ot 1970 behoorden de:ze gebieden (de naar:.1 
Kort- en Lang Ambacht bestaan nog) tot de gemeente Sliedrecht 
(nu samen aet ,.voorm. gemei;:;nte Dubbeldam naar Dordrecht)
Kraaienstein t11ssen Sliedrecht en Merwede (naar de nog bestaande 
ruine: van het slot ter Merwe) lag aan de Merwededijk het slot 
Kraaienste1n, gelegen tegenover de tol Niemantsvrient. De naam 
Kraaienstein is nog terug te vinden in een hier gelegen polder
(bij de Baanhoekbrug). 
Thielrade.skerk, ook wel Toloysen of D1-.:1.bble(n3ar Dubbel), gelegen
a2n clc: Dubbel (Nz) cm. de Graaf. De naam Toloysen is nog terug te 
vinden :5.n de Alloyzenpolder ( gelegen tussen Dubbeldam en Kop van 
het Land;
Almsvoet gelegen aan de Maas (Nz), westelijk van de monding vgn
de 1ür1. Hier zou vroeger het romeinso castrum Caspringiu11 gesi tu 
eerc1 7,ijn geweest (nu hl,ieshos, daar waar de Beverst in het Gat 
van de Noorderklip uitmondt)
Eem....l.r.eTk ( optie Alm) gelegen aan de Alm ten zuiden van \�!er-
këndarn, het gebiè.d omvatte ook het klooster Eerastein (pas in 
1423 v1erlaten), te situeren in de liiesbospolder Nelismannenwaard 
Arntswaard (optie Mase) ook wel Herradeskerke, gelegen aan de 
Maas �ITiT---Eë-g'ë11over de -·uitmonding van de Donge.
Muilkerk en lvh.1nstE,rkerk twee kerkdorpen, gelegen ac=m de Dussen,
in de huidige ger:wente Dussen, Het slot Dussen (uit 1390) werd 
direkt na de ramp herstelt (tgw gemeentE:ohuis van Dussen).
In de TJ_esselindwRard (tussen Dubbel en lVlaas) lagen:
Maas da□ (rwg b2staand) alsr,1ede de buurtschappen Hoeke (fu tters
hoek) en De Mijl (ook nog bestaand). Verdwenen zijn�
Wolbrantsk.erkt:, gelegen aan de Dubbel (Zz) en Zijdewrend.
"Tiesr:ieIIi:î..skë:�E (j_n heerlijkheid Oude land), gelegen aan de Maas 
(Nz) en z·1-··Jde·v!incl. Naar,1geefster aan de Waard ? 
Brke:ntr-,.::c1e.n.k<2rke (.gelegen in de Genonanspolre), aan de Maas (l'ifz)
tege:w.;,re:r- }::c::;t kerkuorp Dubbelmonoo 
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Leiderkerk (in het Leideraobacht), ten oosten van MaasdaLl en ten 
zuiden van Hoeke gelegan.
Buitendijks kende de Tiesselinswaa:;_"è nog het dorp Scobbende i ge
legen in het Scobbe- en Bverokkersar.1ba cht" 
Ten �uiden van de Maas zijn v8rdwenen: 
Dubbelmonde, gelegen aan de IVlans tegenover de splitsing met de
DÜbbel. Het gebied van Dubbelmondc schuen ook Zwaluwe te ori1vat
ten. 
Alnmonde gelegc::n aan de Maas. tegl:novc:r de ui tr.10nding van de Aln 
'llwintighoven, juiste plaats onbeken<'.:L Gè.biecl lag t1il.ssen dat van 

· ·Nielclrecht en Dubbelmonde,
Wieldrecht ontleend haar nac1.m aan het riviertje de:: \Jîcle, wa·àr
aan het gelegen was. De nAaLl Wieldrecht is overgegaan op een 
buurtschap dicht bij Doràrecht. 
Broek gelegen zw Vé1n �trijen. 

Het jusi te aantol vGrcJwe:n eri Jorpen zal altijd wel onopgehelclerd
blijven, er zijn nl nog meer na�en bekend, ioals blijkt uit di. 
kaart van de Gr- of Zuidhollandsche Waard v66r de St Blizab0ths
vlocd, welke getekenill werd naar outl� kaqrten van: N.Diert �1665)·F.Schoonenburgh (i719), �.A.Ketelaar ·(1751) en A.v.d.Linden .n
(1770). hierop worden o.a. ook nog veraeld: 
Herderwaarde, 't Sijsterbokn1 Wijdijd, :Oatmoer, Drijr.1ele, Slekken 
burg, Alri1stein, Kloostl:r(v)oortn9 Kr1-\srskerk. 9)

... Ook was er volgens de kaqrt van ue Alblnsserwaard uit 1277 .een 
slot Eeosteyn bekend, gelegen aon het riviertj� de Bern.· 10) 
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HEROVERING VAN !IBT LAND OP HET WATER 

Aanvankelijk leverde dit nogal problemen op, enerzijds als gevcilg
van de nog s,teeds heersende twisten tussen de Roeken en de Kabel 
jauwen, anclerzijds het vruchteloze herstel direkt na de overstro 
ming (zie Broek). 
Het eerst ving men met herstelwerkzaamheden aan in de Langstraat
die tot voorbij Vlijmen was overstroomd. De nieuwe dijk kwam één 
kilometer ten zuiden van de oude dijk te liggen. Deze nieuwe 
Langstraatse Dijk kwam in 1465 gereed, rond de stàd Zevenbergen
begon men reeds in 1446 met de bedijkingen. De zeedijk tussen 
Hoge Zwaluwe en Geertruidenberg werd in 1465 aangelegd aangelegd 
liieroee was de zuidelijke waterkering voltooid, met dat verschil 
dat het niet r;_1eer het welwater uit de ten zuiden van de voorEmli 
ge WGard gelegen zandgronden had te keren, uaar diende voor het 
keren van het zeewater uit het noorden en westen. 

Het Land van Altena 

Het land van Al tena, vroeger enige tientallen kilor:ieters van zee 
gelE::gen werd nu kustgebied. Heusden bijvoorbeeld werd in 1436 
door het zoute water bedreigd.
In 1461 vond de aanleg plaats van de westelijke zeedijk, lopende 
van Werkendam-Schans-De Tol-Uppelse Dijk-Alrnkerk-Dussen-Drongèl.en 
naar de oude, nog bestaand8 Noorder Maasdijk.
Door op- en aanwas, werd het in 1640 ucgelijk een nieuwe weste
lijker gelegen zeedijk op te werpen, loyende van Werkendam-Kille 
-Nieuwendijk (gelegen op de plaats van het vroegere Nmeuwerkerkn
optie Alm)-Hank-Duss�n.n

In het westen 

De oude dijk van Puttershoek over Ivlaa sdar.1 naar Strijen was be
waard gebleven, alleen moest de dijk nu dienen als waterkering 
wan de binnenzee die ten oosten van deze dijk ontstaan was, ter
wijl hij oorspronkelijk opgeworpen was tegen het uit het uit het 
westen afkomstige zeewater (in 1358 was de St-Anthonie polder
aangelegd, ten westen van deze dijk, zodat deze funktie was ko
nen te -wervallen). Het dorp Strij\:!n kwao echter onbeschut tegen
het water te liggen.
Langszamerhand vond ook hier weer in�oldering plaats, en ont
stond de Hoeksche Waard. 

Dordrecht 

Na 1421 bleef Dordt op eenn+ 100 ha groot eilandje liggen. Pas in 
de 16e eeuw vond de opwas vän platen en gorzen ten zuiden en ten 
zuidoosten van de stad plaats.
Dit gold ook voor de zuidrand van de Merwede, waar in de 16e en 
17e eeuw aanslibbing plaats vond. Als herinnering aan de tijden 
voor de vloed staat hier (ten oosten van Vordrecht) de ruine van 
het Huis ter Merwe (naast de Dordts8 Blektrische Centrale) . 

• 
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DE BIESBOSCH 

De grote zeeinhaa, die tussen de herwonnen gebié-den · ovexbleef i ,  

groeide langszaa�� �oor het vormen vart opwassen, schorren.on 
slikken, dicht. De ontstane platen en eilandjes raakten begroeid
�et biezen, waardoor de naam Biesbos verklaard zou zijn (Er was 
waarschijnlijk echter, ten zuidoosten van Dordrecht, rEceds voor 
de vloed, een gebied bekend onder de naam Biesbosch). _-· 
Wonderlijk genoeg hernam de rivier de lVlaas niet haar oude loop 
naar het westen. Ook de Merwede bleef haar loop,richting Dor
drecht volgen (De Alblasserwaard bleef dan ook niet van overstro 
mingen gevrijwaard) 
lJordrecht begon na 1531. met de beteugeling van killen, om zodoen 
de een betere bevaarbaarheid van de Merwede en Oude Maas te ver
krijgen (noodzakelijk voor'de handel van Dordt), hiermee ving 
een strijd.met de andere, cémcurren:tende, haven- en handelsste,~ 
dert Rotterdam en Gorkum. 
Na overstromingen in 1820 werd besloten tot: het norrila lisei'.'eîl 
van: de Benàderi Merwede, door hét beteugelen van de killen langF
de linkeroevèr van de Beneden Merwede, alsmede· door het áfslui-· 
ten va:q. het Wantij aan één zijde; het vor11JJ.:;n van de Nieuwe Merwe: 
de. ('rond 1850 gerealiseerd) uit een aantal killen zoals Het Gat,· 
van de Oude Wiel, Westkil en Gat van de Kielen; aanleg yBri de 
dijk Werkendam-Deeneplaat (bij Hollands Diep)-Anna Jacominapl83t 
Na 1883 werd gestreeft naar volledige scheiding van de lVlags cm 
de VJ3.al, door: Het graven V8n de ·Bergsche Maas naar nm.er en het 
afdammen van de Maas naar Woudri.chem bij Andel. 
Door deze maatregelen werd het gebied van de Brabo.htse Biêsoos 
äfgegieenst.
Aanvankelijk woest geb!bed, vonden er, met name in de 19e"eeuwn1 
inpolderingen plaats, meestal kleine, geisoleerde·pbldertjes, 
omgeven door vrij lage kaden, zodat ze bij hoge waterstanden ge-
regeld onderliepen (o�a. in 1965). De bevolking is dan ook zeer 
gering: in 1890 + 450 inwoners, in l950 + 700,inwoners, in 1970 
+n1500 inw, va llênde onder de gem.eenten� -Werkendam, Dussen, lVladE:,n
en D:2immelen. 6500 ha zijn ingepolderd, 1600ha wordt ingenomen
door rietgorzen en biezenplaten, 1200ha door grmendgronden enn

De ondergang van de Biesbos staat echter voor de deur� Is de 
schoonheid van buitenaf reeds bedreigd ddor de enorme centrales 
van Dordrecht en Geertruidenberg, die overal weer te zien zijn�
met de daarbij horende hoogspanningsmasten met kabels, die het 
gebied doorkruisen. Ook van binnenuit ondergaat de Biesbos ver3.n. 
deringen, zoals de ruilverkavelings- en waterbouwwerken in :het 
oo9telijke deel, terwijl in de toekomst plannen bestaan, om grm-;;
s:pàarbekkens te creeëren voor het Rotterlffamse drinkwäterbed-r:L�f, 
De v�randeringen van het fysisch milieu, ten gevolge van de a_ 
sluit:Lng van het Haringvliet, worden in deze t>C Special uitvoerig
belicht door.onze gastschrijver, dhr G.H.J.de Kroon . 

• 

https://G.H.J.de
https://schorren.on


se se 

Voor deze SG-apecia1 hebben we als 
gast dhr G.H.J.de Kroon aangezocht. 
Dhr de Kroon geniet regionale be
kendheid vanwege zijn natuurbeschrij
vingen, en met name vanwege zijn 
strijd om het behoud van het Gorkum 
ae natuurgebied de Avelingen. 
In deze SC worden door hem de veran 
deringen van de flora van de Bies
bos, ontstaan tc:ngevolge van de Af
sluiting van het Haringvliet, onder 
de. loupe genomen. 

De ademhaling van de zee - eb, en vloed - is langs de stroomgeul 
van de Boven Merwede nauwelijks meer merkbaar. Op 2 november-
1970 �erden de Haringvlietsluizen in werking gesteld, waardoor de 
vloedgolf niet meer het Haringvliet, resp. Hollands Diep �on be
reiken. Vanaf die tiji bleef het water als het ware zo laag, dat 
een groot gedeelte van het uiterwaardengebied -- met name de zgn
getijdenzone - niet meer werd overspoeld.
De laagste. slikken bleven nu voorgoed onder water en de slikken 
die boven de nieuwe rivierwaterstamd kwamen te liggen verzandden 
omdat van de aangrenzende strandwallen en zandplaten zand werd 
aangevoerd door de wind. 
Uitwateringsgeulen en kreken nabij de rivier waren binnen vier 
weken in de uitmonding volledig volgeslibt en/of verzand . 
Ondanks het keude seizoen droogde de bodem van slikken, de al of 
niet gemaaide· rietgorzen en ruigten toch uit, zodat in de vvinter 
reeds krimpscheuren waren te zien. De rietgorzen konden te voet 
met gemak worden doorkruist behoudens enkele modderige greppels 
,of kwelplekken. Er werd zelfs op plaatsen met de mnaimachine 
rjet gemaaid, wat nooit eerder voorkwam. De grienden die veelal 
vloedbossen waren bleven droog. Hoge rivierwateritandGn kwamen 
in de winter van 70/71 niet voor, zodat incidentel� overstro
mingen achterwege bl0ven. Dat was echter voor talrijke �aden van 

·allerlei plantesoorten een toevallige voordelige milieufactor,d
1d�ze konden daardoor immers ongestoord ontkiemtn. De op het get�
afgestemde plantengrocd ging dan ook qun samenstelling direct ind
het voorjaar van dit jaar veranderen. De gemaaide rietgorzen -
de rietplantages met in het voorjaar d0 zo rijke dotterbloei -
waren reeds wat ingeklonken, en tussen dotters en bittere veld
kers was al direct een ijlere rietgroei te constateren omdatd
overspoeling door vloedwater uitbleef. Allerlei kiemplanten waleE.d
te onderschemden. De frappantste is tot nu toe wel de O}Jslag vand
Vlier. De vlierzaden zijn in de rietgorzen verspreid door ded
spreeuwen die voor en na het broedseizoe::.'l in rit=Jtgorzen pleegden
te roesten. Het gevolg zal zijn dat op vele plaatsen waar de riE:md
gorzen worden gelaten voor vvat ze zijn - dus waar msaien en be
�tazing achterwege blijft - bossages zullen verrijzen .d

• 
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De enigszins vex.zaride en ingedroogde slikken raakten vrij snel 
begroeid met a llLerlei plantesoorten, in sorrunige gevallen 'zelfs )":�) 

• I •, ..

nogal explosief. Dit in teg�nstelling tot de �ure ·zandplateau�s. ,' . )':" 

Op de slibhpudende tot slibrijke gronden vestigden .zich ··vêelal 
; 

. ·('_,.,,...:-;:: 
stikstofminnende planten zoals o.a. Ridder-, Moeras:- èh Zeezur:ing
veel Ganzevoet�chtigen, Duize,ndknOo}Jachtigen,··· Bla:artrek)tende bo
terb leem, -Zwarte nachtschade, T·omaat Êfri, Grote Weegbree/ 

• IBeni opwallende verschijning was Moerasàndîjv1e c>P de slikkige bo · 
d�ms met stikstofverbindingen. In de zomer was het vooral de 
kleurige "bloei van Kattestaarten die mass'aal op sommige plaatsen' 
vo1rkwamen. Dit waren voorheen vril opvallende verschijningen op· ·e
kribben en strekdammen. 
Een eigenaardige vondst was op velerlei plaatsen de Zulte- of 
Zeeaster, vanwege de waterv:erontreiniging, mGt name de verziltiig
en het uitblijven van het getij. Ook zeldzame planten kwamen vo� 

als 3lijkgroen op uitdrogende lage, voormalige zandige stroom
gronden met een opgedroogd slikkorstje. Vlooienkruid en Engelse
Alant op zandige, voormalige stroomgronden resp. oevers met eeb 
hoge grondwaterstand. , . 
De rietvegetaties langs de waterkanten floreerden heel goed, en 
er was· reeds een verplaatsing van rietgroei te constateren naar 
leger gelegen vochtige tot onder watbr gelegen gronden. De leng
te en dikte van het riet is korter dan voorheen. 
De vloed.kommen ach-ter de strandwallen waren goed begaanbaar, ter 
wijl de Lisdoddengroei concurrentie ondervond van o.a. Bitter�·-
zoet. 
Van de griendbossen ·vertoonden de gehakte percelen over het alge 
meen al een zeer ruige begroeiing waar in d� hoogzomer geen door 
komen meer aan was. Diverse Kruisbloemigen kwamen zeer explosief 
voor. In grienden met 2 tot 4 jarige houtopstanden is niet zo
veel veranderd alhoewel de typische getijdenflora der,la�e grien
den of.vloedbossen hst zonder periodieke overstroming niet zal 
redden vanwege het nogal zeer explosiebe voorkomen van o.a. 
Grote Brandnetel. 
Doordat de vloeggolf nog via de Nieuwe Wtervrng binnen kan dring
en, is er een waterstandverschil van gemiddeld 40 cm. Twee keer 
per etmaal. Hierdoor is er nu een zeer smallee+ 1-m br0de strook 
langs de rivieroever en secundaire open wateren, die als getij
denstroomzone kan worden aangemGrkt. Het is slechts een karige
afspiegeling van het land van het levende water. 
De voordelig gelegen natte zandige gronden, vertonen reeds Bie-
zengroei, terwijl het zgn Nopjeswier n.og op tal van plaatsen
voorkomt. 
Tenslotte zijn er ih de. secundaire open wateren weinig planten 
gevonden. De reeds op plaatsen gro8iende Gele Plomp groeiqen en 
bleeiden florisant�r. Kvmli tati_ef is het water slecht vamvege ·de 
waterverontreiniging, terwi j 1 op velerlei ondiepe plaatsen men- -
thaangas aan de onder water gelegen bodem ontsnapte. Dit werkt 
tezamen o.a-�.bijzonder verarmend op do fauna. 
Al met al kan gezegd worden dat het wegvallen v�n het getij, zo
als dat er vroeger was, eun verarming teweeg heeft g�bracht, on-. 
danks zeer interessante floristische aspe�ten . 
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T_OESTAND VAN D� GROOTE/ OF ZUIDHOLLANDSCHE 'WA.ARD t 1300 

Aa::: 
Ad::: 
Ak: 
Am:::: 

At= 
AV::: 
Aw= 

Br= 
Bb= 
Dn= 

Dm= 
Dr:::: 
Ds= 
Dv= 
DW= 

Aalburg
Andel 
Almkerk 
Almmonde 
Altena 
A.lmsvoet 
Arntsw�ard 
(Herradeskerk)
Broek 
Babiloniënbroek 
Dordrecht 
Drimelen 
Drongelen
Dussen 
Doeveren 
De Werken 
Waspik

------------- .----------------------------------------------

Noten; 1) Fockema Andreae, S.J. Geschiedenis der Cartografie(l947)
ringdijk reeds vóór 1230 gevormd. 2) zie L, administrat:i,.ef centrum 
van het waterschap was Geertruidenberg. 3) Oud Gorcum .Varia 1,9639
romeinse woóngronden te: Aalburg, Heesbeen, Genderen, An.deJ-, G&es 
sen, Veen. 4) Zie Oud Gorcum Varia 1963, 5) zie S6 l,L

{

pag 9,10 .• 
6)n toestand der dijk�n, bestudeerd door J.H.Hingman. 7Y volgens.n
Ramaer. 8) tgw Nelismannenwaard. 9) ka8rt nfgedrukt in''Biesboschn
niet langer een bos van biezen'� 10) zie NJBG archief krt Alblas.-
serwward 1277, ·n
�iteratuur: Handboek der Geografie vän Nederland deel IV, Zwolle
1954, hoofdstuk De Biesbosch, F.Landmeter; De Biesbosch niet lan�n
ger eennbosch -van biezen, A.van't•Hoff, W.Jansen. C.J .v.Roosenda31n
C.W.Rijkhoek; Oud Gorcum Varia 1963, Ons eigen erf, W.W.Reys,
Bai::irn 1960; Prisma toeristengids Noord- en Zuidholland, ·1969; �1-
sevier reisgids Noord-Brabant en Limburg; 1966.n
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VOOE EEN GOED BOEK OF REISGIDS 

NAAR BOBKHANDEL: 

fa J • H. KNIERUM 

Gasthuisstraa t 31 

· " fa A.B. v.d. NADORT .\-\art d~,lskade ·5 
Langendijk 42 

..ei O ' ! n C hE: 1n . .. 
,--..._I .. 

Westwag ~~straat 7 

{ 

' : 2. 
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kleding hrengel'.l.i wij 
Il 1 

VOOR .IE]EH VAK ·J· c~e 
HET JUISTE l:'AK 

Uok voor ~LAATJESARTIKELEN 
VERPLEEGSTERSUITZETTEN -o-

M.AGAZIJ.N. 
HANDEL' IN GEBRUIKTB

.,"Dt \/ERKt'1/~~\1,. 
GRAMMOFOON PLATb"'N 

Langendijk 10 - tel 2789-.. ..U. 
· -o-

J:>rijzen liggen ver beneden 

de helft ~an tle nieuwprijf 

-o-
Voor l?'ortBble's, LUIS'rEREN AAN DE .DISCOBAR! 

Stereogrammofoons -o-,, 
Westwagenstraat 78 • 

( Tl<.iL. 3186. ) 
!:1 ___. ______________.__ 



  

(Advertenties) 
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~ 0 L I E P R O D U K T E N 

haardolie - huisbran dolie - gasolie - I_ 
r~ 

benzi:::..e - motorolie - smeermiódelen - enz 

3{ H B . H L I - C~ _H E M I .E 

~uinige, zelfwerkende i:1dustriële 

reini gingsprodukt en v oor elk 

vervuilingsprobleem. 

; 

1! " 
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I M P O R T - B X P O R T - G rl O O T K L L I N H A N D E L 

....______________________________________ 

M E E R D A N 1 5 0 J A A R G B L E D E N . . . . 

werden de eerste spaarbanken OJ)gericht. 'J:ot nut 

van 't Algemeen. Als BONDSSPAARBANKEN zijn het 
nu spaarinstellingen dié, bij de tijd zijn. 

Zo gaa n een rijke histori e en een moderne visie 

harmonieus samen. bn nog a ltijd tot ~ut van 't 

Algemeen. Met een di ens thetoon, dat zich ui-t

strekt van h e t babyboek je t ot de inning van het 

ouderdo mspensioen. 

Tussen de wieg en het 

pensioen liggen vel e inte r essante spaarmogelijk

heden. De Zilvervlootspaa rregeling bijvoorbeeld 

10 ¾ premi e ov er ge spaard bedrag + rente. 

Ga eens inlichtingen vra gen bij de 

i 
oofd~antocr: rke s traat 37 G HIN CHBM . Bijkantoren in Gorinche m: 1 
on.Wilhelfui.nalaan 62 en Gi ldenweg 135. GELD:f;RMALSBN: .t>r Bernhard 

llaan 2, LEERDAM: Meent 4. ~i ttinge n in HARDINXVELD/GIESSENDAM 




