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De ondergrond van de omgeving 
van de stad Dordrecht 

C. J. V E R H E Y . 

Vele steden in Nederland kenmerken 
zich na de laatste oorlog door geweldige 
stadsuitbreidingen. Dit geschiedt soms met 
zulk een voortvarendheid, dat gedeelten, 
die omstreeks 1939 aan de rand van een 
stad waren gelegen, momenteel min of 
meer tot het centrum van die stad zijn gaan 
behoren. Een dergelijke snelle groei ver
toont ook Dordrecht: grote woonwijken 
verrijzen als paddestoelen ten oosten, zui
den en zuidwesten van de stad uit de 
grond. Om de compactheid van de huizen-
massa te doorbreken worden er groen
stroken aangelegd die men nog verfraait 
met grote vijverpartijen. 
Op deze manier ontstaat momenteel rond
om de buitenplaats Crabbehof, ten zuiden 
van Dordrecht, een grote woonwijk. Men 
is daar bovendien met een dragline bezig 
een geul van ± 3 m diep te graven voor 
een toekomstige vijver. De lengte van deze 
vijver bedraagt ongeveer 200 m. 
Door de droge zomer was de grondwater
stand nu zo laag dat een duidelijk beeld 
kon worden verkregen van de bovenste 
lagen rondom het terrein van Crabbehof. 

Zoals bekend mag worden verondersteld 
heeft Dordrecht vóór 1421 in de noord
westhoek van de Zuidhollandse Waard 
gelegen. Deze Waard verdween, waar
schijnlijk grotendeels, bij de Sint Elisa-
bethsvloed op 18 november 1421 omdat 
grote doorbraken vielen bij Maasdam en 
enkele weken later bij Werkendam (Kop 
van 't Oude Wiel) , Dordrecht kwam 
daarbij als een klein eilandje te liggen in 
de grote Biesboschzee, welke zich van 
Dordrecht tot Sint Geertruidenberg uit
strekte. 

Op een kaart van deze omgeving, die 
Jacob van Deventer in 1560 maakte en die 
tevens de eerste kaart na 1421 van deze 
omgeving is, blijkt dat in die tijd reeds 
gorzen ten zuiden van Dordrecht ontston
den, een terreintype dat we nu nog in de 
Brabantse Biesbosch kennen ter hoogte 
van de Deenenplaat en de Boerenplaat, 
dus in het Gat van de Visschen. 
Keren we nu terug tot het profiel bij 
Crabbehof, dan blijkt de bovenste laag on
geveer 70 cm dik te zijn en uit jonge zee
klei te bestaan (op onze eerste foto, fig, 1, 
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Fig. 1. Noordelijke oeverwand van het profiel bij Crabbehof, augustus 1959. Boven 

het „paadje", gemarkeerd door paaltje, jonge zeeklei (gedeeltelijk reeds glooiend af

gegraven). Onder het paaltje jong-zeezandlaag en veenlaag. Waar de meisjes lopen is 

een voormalige geul in het veen met jong zeezand opgevuld. Foto ƒ. L. du Parant, 

Dordrecht. 

is deze laag gedeeltelijk glooiend geëffa-

ceerd als vi jverrand) . O n d e r deze kleilaag 

komt een ongeveer 2 meter dikke grijze 

laag jong zeezand, die tenslotte rust op een 

donkerbruin veenpakket . Deze veenlaag, 

de oorspronkelijke bovenlaag vóór de 

vloed, komt in zuidoostelijke richting dich

ter aan de oppervlakte, wat tot gevolg had 

dat ook een deel van de veenlaag moest 

worden afgegraven. Men stuitte daarbij 

op grote eikestammen, die met veel moeite 

met „wortel en tak" konden worden ver

wijderd. Het hellende karakter van de 

veenlaag kan veroorzaakt zijn door een 

verschil in klink, als gevolg van de opeen

volgende inpolderingen in diezelfde rich

ting omstreeks 1600 en later. 

W a t ons echter het meest opviel was een 

kleine zandlaag, direct boven het veen-

pakket. waar in talrijke kleine exemplaren 

van Cardium edule (Kokkel) werden aan

getroffen. Deze schelpjes meten 1 —1,4 cm 

en vertonen gemiddeld 3 groeiringen. Z e 

representeren een typische brakwatervorm, 

Ook op andere plaatsen in het Biesbosch-

areaal zouden ze gevonden zijn (med. 
Z o n n e v e l d ) . 

In dezelfde laag bij Crabbehof vonden we 
nog een klep van Macoma balthica ( N o n 
net je) . V a n Benthem Jutting geeft van 
deze schelp als chloorwaarden op 1700— 
2100 mg C l per liter (voormalige Zuider 
zee, na de afslui t ing), zodat ook deze 
schelp in brak milieu kan hebben geleefd. 
Dat het water inderdaad brak was en niet 
zout. wordt niet alleen bewezen door de 
brakwatervorm van Cardium, maar ook 
door de vondsten van prachtige exem
plaren van het slakje Theodoxus fluviatilis 

(brakwater tot 10 0 / ( m Cl per liter) en zeer 
veel exemplaren van het slakje Bithi/nia 

tcntaculata (brakwater tot 1 2 n / 0 0 Cl per 
l i ter) , eveneens l iggende direct op de veen
laag. 

In de gehele laag jong zeezand werden 
overigens weinig schelpen gevonden, met 
uitzondering van een boven- en midden
laag. Deze bevat ten beide de gas t ropoden: 
Theodoxus fluviatilis, Bithijnia tcntaculata, 

Limnaea ovata en Limnaea palustris •— 

2 0 2 



Fig, 2. Zuidelijke oeverwand van het profiel bij Crabbehof, augustus 1959. Boven het 
„paadje" gemarkeerd door twee paaltjes, jonge zeeklei. Onder het paadje een laag jong 
zeezand, tot 1,70 m dik, en veenlaag. De veenlaag helt van zuidoost naar noordwest. 
Foto J. L. du Parant. Dordrecht. 

de beide laatste (poelslakken) kunnen in 
zwak brakwater voorkomen — en voorts 
de lamellibranchia: Sphaerium solidum, 
Sphaerium corneum en Pisidium amnicum. 
De midden- en bovenlaag zouden afgezet 
kunnen zijn in perioden tussen 1421 en 
omstreeks 1500, wellicht bij stormvloeden 
waarin rivierwater door de zee werd op
gestuwd, 
De vondsten van verschillende exemplaren 
van Unio crassus batavus op verschillende 

hoogten in het jonge zeezand wijzen er 
voorts op dat de invloed van de rivier na 
1421 overheersend is geweest. 
Op onze eerste foto (fig. 1) ziet men 
voorts dat na de overstroming in 1421 
ter plaatse van ons profiel een geul door 
het veen uitgeschuurd is welke later met 
jong zeezand is opgevuld. Ook dit ge
schiedt heden ten dage nog in de grote 
gaten van de Brabantse Biesbosch. 

Vragen en korte mededelingen 
Luzula luzuloides. Als kleine aanvulling op de 
mededelingen in het julinummer (no. 7, 1959) van 
D.L.N., waar deze soort met twee andere, eveneens 
elders in ons land thuis behorende planten, gesigna
leerd wordt van een landgoed bij Wassenaar, moge 
het volgende worden vermeld. De Wit te veldbies 
(Luzula luzuloides) is ook gcvond?n bij Baarn 
(1946), in een beukendreef aan de rand van ge
mengd bos. Groeiplaats: een vochtige kuil van ca. 
1^2 'n2 gevuld met dor blad, welke door de plant 
(uitlopers vormend) met ca. 10 bloeiende stengels 
werd ingenomen. Van de schaarse vegetatie in de 
naaste omgeving werden genoteerd: Bochtige smele 

(Deschampsia flcxuosa) en Gewoon struisgras 
(Agrostis tenuis): voorts enige plekken mos be
staande o.a. uit Mnium hornum, Hypnum cupressi-
forme en Lophocolea bidentata. Een paar jonge 
boompjes in de buurt tonen dat de aloude aanplant 
hier overgaat in een natuurlijke beukenbegroeiing. 
Lelietje van dalen (Convallaria majalis), voor het 
plantengezelschap habitueel, komt wel op een tien
tal meters afstand voor. H. H. PRELL. 

Vastgeplakte Huismussen. Tijdens ons verblijf op 
Rottumeroog van 17 tot 22 augustus j.1. vond Dr. 
A. van Wijngaarden een tweetal Huismussen die 
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