


De IJsseldelta
door

dr. ir. P. J. Ente,
bodemkundige bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Inleiding

De sectie Bodemkartering van de Wetenschappelijke Afdeling van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die zo'n 30 jaar haar thuis heeft
gevonden in Kampen, heeft altijd interesse gehad in de opbouw van de
Llsseldelta en zo nu en dan ook weI eens gelegenheid gevonden deze
interesse tot uiting te brengen in het doen van boringen. Een belangrijke
stoot hiertoe werd echter pas gegeven na de afsluiting van het onder
zoek van de bodem van Oostelijk Flevoland (dat van de Noordoost
polder was vanzelfsprekend reeds veel eerder gereed gekomen), toen het
er om ging de afzettingen in Oostelijk Flevoland in verb and te brengen
met die in de Noordoostpolder. Zonder meer was dit niet mogelijk. Het
was vrijwel onuitvoerbaar dit verband te leggen via het Ketelmeer. De
weg achterorn via de Ilsseldelta bleef als enige mogelijkheid over.
De gewenste boringen werden in de winter van 1965-1966 verricht. Het
nieuwe - ten behoeve van een onderzoek op de Wadden gefabriceerde
- handdiepboormateriaal, waarmee monsters konden worden gestoken
in afzettingen liggend onder grove zandlagen van enige meters dikte,
werd - met succes -- beproefd. De boringen reikten indien mogelijk tot
in het pleistocene zand. De resultaten van dit werk zijn, hier en daar
aangevuld met andere gegevens, in het volgende verhaal neergelegd.

Het pleistocene fundament

Gedurende het laatste deel van het Ilstijdvak (Pleistoceen genaamd)
werd zand onder toendra-omstandigheden afgezet. Tegelijkertijd was er,
zeker tegen het einde van het tijdvak een afwateringssysteem, waarin
men de latere Vecht- en Ilssellopen kan herkennen (fig. 1). Vanuit de
periodiek droogliggende rivierbeddingen stoof soms .zand op tot zoge
naamde rivierduinen. Een verdere vervorming van deze duinen kan nog
in het, op Pleistoceen volgende, warmere Holoceen hebben plaatsge
vonden. Ilsselmuiden en Grafhorst liggen duidelijk op dit soort rivier
duinen. Met betrekking tot Kampen is wel eens hetzelfde beweerd! ,
echter volkomen ten onrechte (fig. 2).
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diepte in m. beneden NAP

Dude nvierlopen- rivierduinen

Fig. 1. De diepteligging van het pleistocene zand. In zwart de rivierduinen -
langs de huidige rivier de Llssel wellicht nog in het holocene tijdvak vervormd -.
(Eigen gegevens aangevuld met die van de Dienst Gemeentewerken Kampen resp.
Llsselmuiden en van de Stichting voor Bodemkartering].

De holocene wordingsgeschiedenis tot aan het begin van de jaarteIIing

Het holocene tijdvak (lopend van ca. 8000 v. Chr. tot heden) wordt
gekenmerkt door een klimaatsverbetering en een rijzing van de zeespie
gel. Dit had tot gevolg dat de zee opdrong en de grondwaterstand in het
achterland steeg, zodat zich op vele plaatsen veen kon vormen. Door de
gevormde veengebieden he en waterden de Vecht en de IJssel naar de
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Fig. 2. De diepteligging van de pleistocene zandondergrond. [Voornamelijk naar
gegevens van de Dienst Gemeentewerken Kampen).

zee af.: waarbij ze vrijwel hun oorspronkelijke pleistocene loop bleven
volgen.
In het westen van het Noordoostpolder- en Flevolandgebied geschiedde
het opdringen van de zee in enige fasen. Daarbij werd onder brakke tot
zoete omstandigheden voornamelijk klei afgezet (oude zeeklei: tegen
woordig als Afzettingen van Calais aangeduid).
Onder bescherming van een zich allengs sluitende strandwallenkust in
het westen van ons land, kreeg hierna de veenvorming weer de over
hand.
Een keerpunt in de geologische geschiedenis was de vorming van een
grote zeeboezem, ter plaatse van het huidige West-Friesland (omstreeks
1800 tot 1250 voor Christus), waarbij de uitlopers onder meer in de
richting van de Vecht en IJssel reikten. Mariene schelpen, weliswaar in
de zogenaamde hongervorm (d.w.z. onder brakke omstandigheden tot
een povere ontwikkeling gekomen) drongen door tot in het uiterste
zuidoosten van de Noordoostpolder (richting Vecht), en tot op de plaats
van het huidige Rechterveld (richting IJssel).
Door de vorming van de Westfriese zeeboezem werd veel veenland weg
geslagen en ontstond een complex van meren.
Omstreeks 1200 voor Christus was deze zeeboezem volgeslibd en raakte
het complex van meren geisoleerd van de zee in het westen. Een nauwe
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veen resp. klei op veengebied

hog ere gronden

Fig. 3. De verdeling van land en water omstreeks het begin van de jaartelling.
[Gedeeltelijk naar Wiggers2 en Pons en Wiggers3).
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doorgang in noordelijke richting naar het Vlie moet zich daarna hebben
gevormd om onder meer Vecht- en I1sselwater af te laten. In het com
plex van betrekkelijk rustige meren is onder zoete omstandigheden een
sediment afgezet aangeduid als detritus-gyttja (Flevomeerafzetting ge
naamd). Stuifmeelkorrelonderzoek in deze detritus-gyttja (uit te spre
ken als juutja) wees uit dat de afzetting ervan is doorgegaan tot om
streeks het begin van de jaartelling. DeRorneinen spraken toen van het
meer Flevo. Uit de verbreiding van de detritus-gyttja kon de omvang
van het meer Flevo worden afgeleid (fig. 3).
Onder de I1sseldelta is de verbeiding vrijwel gebonden aan de pleis
tocene I1sselloop, hetgeen met de naaste omgeving van het Noorderdiep
correspondeert. De detritus-gyttja werd onder meer aangetroffen nabij
het begin van het Noorderdiep. De verbreiding is mogelijk wat ruimer
geweest dan weergegeven, want - zoals nog zal worden behandeld -
een deel kan door latere erosie zijn verdwenen.

De ontwikkeling van het gebied vanaf het begin van de jaartelling tot
omstreeks de 12e eeuw

De ontwikkeling van de I1sseldelta wordt veelal gezien als gevolg van
een wisselwerking tussen zee- en rivierinvloeden, met ten dele een kli
matologische achtergrond. Deze invloeden worden in het volgende der
halve afzonderlijk belicht.

De ontwikkeling gezien vanaf de zeezijde

De historische opvolger van het Romeinse Flevomeer is het Almere. Dit
loopt bodemkundig/geologisch parallel met de overgang van de detri
tus-gyttja - waarin plantenresten zeer fijn verdeeld voorkomen - naar
de oudste sloef- of Almerelagen - waarin plantenresten of veenresten in
veel grovere vorm aanwezig zijn. Het geheeI wijst op een veel grotere
woeligheid van het water in het Almere dan in dat van het Flevomeer,
en tevens op een zekere afbraak van aangrenzende veengebieden. Ook
wijst de micro-fauna in de Almere-sedimenten erop dat de omstandig
heden tijdens de afzetting zoet tot brak waren. Tot omstreeks de
ge eeuw lijkt de invloed van de zee in het bewuste gebied nogal gema
tigd te zijn. Voor de Noordoostpolder vermelde Wiggers? bewoning
vanaf het begin van de ge eeuw op een voordien gevormd kleidek op het
veen (ook later werd nog tijdens de bewoning klei afgezet). Het grote,
in de Romeinse tijd bestaande veeneiland Urk/Schokland was toen ech
ter al in de afzonderlijke eilanden Urk en Schokland uiteengevallen.
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Fig. 4. Gedeelte van een bodemprofiel uit de Noordoostpolder [zie voor de
plaatsaanduiding fig. 5.). De zogenaamde Valvatalaag ligt op ongeveer 75 em
diepte beneden maaiveld en is herkenbaar als een zuiver horizontale, korrelige,
enigszins wit te band. Deze vormt de scheiding tussen de zogenaamde oude- respec
tievclijk jonge sloeflagen. De dikte van het profielgedeelt e op de [oto is circa 75
em. De zandige laagjes zijn lichtgekleurd, de humeuz e laagjes donker.
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Daarentegen moet het veengebied tussen Schokland en Elburg ~ afge
zien van de oude IJ sselloop ~ bijna tot aan het eind van de onderhavige
periode een zekere weerstand hebben geboden, rnede vanwege de aan
wezigheid van een beschermende zandige strand- of meerwal aan de
westzijde. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader teruggekomen.
Zonder nu al te zeer op details in te gaan kan toch weI geconstateerd
worden dat de verbinding tussen IJssel en de zee in de loop der tijd
steeds beter werd. Het Marsdiep wordt omstreeks 800 voor het eerst
verrrield, hoewel hierin dan zeker nog niet het thans als zodanig be
ken de grote zeegat moet worden gezien? In het westen van de Noord
oostpolder werden de humeuze, kleiige sloef- of Almerelagen overdekt
met zandige sloef- of Alme.relagen. Deze overdekking met zand dat
duidelijk vanuit het noorden het gebied binnenkwam, wijst op de toe
nemende invloed van de zee. Op de grens van de humeuze, kleiige lagen
en de zandige lagen werd indertijd een sarcophaagdeksel gevonden,
waarvan de date ring globaal in de laatste helft van de 12e eeuw werd
gesteld 5. Omstreeks die tijd nam de invloed van de zee daar dus toe.
De ontwikkeling gezien vanaf de zeezijde zal later gekoppeld worden
aan die gezien vanaf de rivierzijde. Een sleutelpositie wordt daarbij inge-
nomen door de zogenaamde Valvatalaag. Deze krijgt daarom in het vol
gende betrekkelijk veel aandacht.

De Valvatalaag

De Valvatalaag is een dunne laag met veel huisjes van het slakje Valvata
piscinalis. Deze laag komt in het oosten van de Noordoostpolder zeer
consequent voor als scheidingslaag tussen wat daar als oude, respectieve
lijk jonge sloef is aangeduid (fig. 4) ~ de relatie met de in het westen
voorkomende humeuze, kleiige lagen en de zandige lagen laten we even
in het midden=-.
Spaink (mollusken- of schelpenspecialist bij de Rijks Geologische
Dienst) onderzocht recentelijk op ons verzoek de Valvatalaag. Volgens
hem voelen de Valvata's zich op hun plaats in stilstaand tot zwak stro
mend water met een modderbodem. Ze komen bijvoorbeeld voor in
afgesloten bochten van rivieren,
Hun verbreiding op ruime schaal in een meer is dan slechts denkbaar
onder voorwaarde van geringe waterbeweging, hetzij veroorzaakt door
wind ~ in feite golfinvloed op de bcdem -v , hetzij door stroming. Wat
betreft het eerste, het effect van de wind, kan dit zo uitgelegd worden
dat het meer maar een betrekkelijk geringe omvang -- met geringe strijk
lengte ~ mag hebben gehad; wat betreft het tweede, het effect van
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stroming, kan gesteld worden dat deze groot genoeg moet zijn geweest
om de Valvata's vanuit de rivier het meer in te spoelen als het ware,
maar ook weer niet te groot.
De explosieve uitbreiding van de Valvata's gedurende een betrekkelijk
korte tijd - om de gedachte te bepalen zo'n vijftien jaar - lijkt slechts
verklaard te kunnen worden uit een toegenomen invloed van de IJssel.
Nabij de IIssel maakt de Valvatalaag de indruk dat verspoeling, dat wi!
zeggen een te grote waterbeweging de direkte oorzaak was van het
afsterven van de Valvata's. In het middengebied bestaat eerder de in
druk dat de Valvata's in hun winterrust plotseling bedekt zijn met een
te grote hoeveelheid sediment ineens, waaraan ze zich niet hebben kun
nen ontworstelen. Later zal hierop nader worden ingegaan.
De verbreiding van de Valvatalaag (fig. 5) is beperkt tot het oostelijk tot
zuidoostelijk, oorspronkelijk merengebied van de Noordoostpolder.
Westelijk van Emmeloord ontbreekt de Valvatalaag en daarmee ook het
onderscheid tussen oude en jonge sloef. Hier vormen deze een afzetting,
waarbij opgemerkt kan worden dat het zand in deze afzetting, lokaal
gezien, duidelijk vanuit het noordwesten tot westen is aangevoerd. Ook
het zand van de oude sloef ten oosten van Emmeloord moet uit het
westen zijn gekomen.
De zuidwestgrens van de Valvatalaag valt samen met die van de detri
tus-gyttja of Flevomeerafzetting. Deze grens kan enigszins beinvloed
zijn door latere wegschuring. Daartegenover lijkt het strijdig met het
karakter van de Valvatalaag om tijdens de vorming een opening in de
westelijke veenbarriere te veronderstellen (van een oude geul door het
noordelijk deel van Schokland - de Vechtloop - is bekend dat hij
dichtslibde; waarschijnlijk geschiedde dit ook met de geul ten zuiden
van Schokland - de IJ sselloop -.
In het zuidoosten strekt de Valvatalaag zich verder onder de IIsseldelta
uit dan de detritus-gyttja of Flevomeerafzetting, hetgeen ongetwijfeld
te wijten is aan vergroting van het merengebied ten gevolge van de
veenafbraak die er tussen de beeindiging van de vorming van de detri
tus-gyttja en die van de Valvatalaag heeft plaatsgevonden.
Terwijl ten oosten van Emmeloord vrij regelmatig oude sloef- of Al
merelagen tussen de detritus-gyttja of Flevomeerafzetting en de Valva
talaag voorkomen, is het voorkomen ervan in het zuidoosten van de
Noordoostpolder beperkt tot de plaatsen boven de pleistocene geulen.
Elders en zeker ook in de richting van het Kampereiland ligt de Valvata
laag direct op de detritus-gyttja of Flevomeerafzetting (fig. 8: midden
deel). De verklaring lijkt gezocht te moeten worden in een zekere on
gunst voor de afzetting van materiaal in de ondiepere gedeelten van het
meer, gepaard gaande met een zekere afschuring (boven de pleistocene
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~ voorkomen zandige sloef

begrenZing valvatalaag, + plaats van prolielloto lig. 4

zuidqrens Dude sloel

Fig, 5, Het voorkomen in zandige vorm van de Sloef- of Almereafz ettingen en
enkelc ermee vcrbonden verschijnselcn.

De grens van voorkomen van de zandige Sloef- of Almereafz et tingen moet
plaatselijk verschillend worden geinterprctcerd: ten west en en ten zuid
west en van Schokland gaat he! zand over in humeuze ondcrwaterafzcttingen
- de kust lag wat verder weg -; ten oosten en ten zuidoost en van Schokland
en in het oostelijk dee! van de Noordoostpolder gee]: de grcns de toenmalige
kust aan, evenals ten oost en van het Kamperciland; onder hct Kampereiland
gaat het zand over in kleiige onderwat erafz ettingcn behorend bij de Llssel.
Het fijne zand voor de Llsselmond is afkomstig van de rivier; he! [ijne zand in
het westen en ten oosten van Emmeloord is vanuit he! westen-noordwest en
het gebied binncngespoeld.
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geulen ontkwam de zandige oude sloef hieraan wegens een wat diepere
ligging als gevolg van grotere zetting van de ondergrond). Overigens is de
onderzijde van de Valvatalaag plaatselijk zeker aan te merken als een
erosievlak.
Over de date ring van de Valvatalaag valt het volgende te vermelden.
Zoals in een eerdere aline a werd uiteengezet heeft de toevoer van het
zand van de oude sloef ten oosten van Emmeloord pas plaatsgevonden,
nadat verder westelijk zand werd afgezet. Dit laatste is door middel van
de sarcophaagdeksel gedateerd. Deze date ring (laatste helft van de
l2e eeuw) geldt dus eveneens voor de zandige oude sloef ten oosten van
Emmeloord. De erop liggende Valvatalaag kan dus niet ouder zijn.
Daartegenover kan geconstateerd worden dat nabij de I1sselmond de
Valvatalaag voorkornt onder een drie tot vier meter dik pakket rivier
zand met een kleidek, op plaatsen die in 1364 met name worden ge
noemd. Het is onbekend hoe lang deze op- of aanwassen er toen allagen
en hoeveel tijd er voor de vorming, ook van het dikke zandpakket nodig
is geweest. Als men een eeuw weinig acht is de Valvatalaag ruim v66r
1264 te plaatsen.
Er is wel eens gesteld dat in de Valvatalaag aardewerkscherven zijn
gevonden, waarvan de jongste dateren uit het begin van de 13e eeuw.
Hiermee wordt een date ring voor deze laag gesuggereerd. Nader onder
zoek heeft echter uitgewezen" dat deze uitspraak niet betrouwbaar is,
omdat daar waar de Valvatalaag voorkomt de scherven ontbreken en
omgekeerd. Er is hoogstens een zijdelings, onbetrouwbaar verband.
Eerder werd reeds het vermoeden uitgesproken dat het abrupte einde
van het bestaan van de Valvata's in het middengebied te wijten zou zijn
aan een plotselinge bedekking met veel sediment, met name veenaf
braakmateriaal. De doorbraak van de veenrug Schokland-Elburg lijkt
hieraan gekoppeld te mogen worden,- niet alleen vanwege het feit dat
het sedimenttransport langs de oostkust later altijd duidelijk naar het
no orden is gericht geweest, maar ook vanwege het verlies aan besloten
heid van het meer waarin de Valvata's voorkwamen, een beslotenheid
die als voorwaarde voor hun gedijen is gesteld.
Het ligt voor de hand een verband te zoe ken tussen de doorbraak en
stormvloeden of liever een stormvloed. Gottschalk? noemt in haar uit
voerige studie van stormvloeden en rivieroverstromingen een stormvloed
van 838. Deze past in onze gedachtengang hoogstens als een langzame
voorbereider van de catastrophe. Gottschalk benadrukt de stormvloed
van 1170. Het is weI verleidelijk deze te zien als veroorzaker van de
doorbraak van de veenbarriere, met echter als consequentie dat hiermee
ook het abrupte afsterven van de Valvata's wordt gedateerd. We zullen
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later zien dat deze date ring vrijwel samenvalt met de veronderstelde
toename in aetiviteit van de rivier.

De ontwikkeling nabij en op de plaats van het huidige Kampen

De Valvatalaag strekt zieh in zekere zin uit in de riehting van de oor
spronkelijke IJsselloop en nadert het huidige Kampen vrij dieht. Dit
betekent met andere woorden dat nabij het huidige Kampen omstreeks
1200 een groot open water aanwezig was waarin de Llssel uitmondde.
Zo er dan al van een Usseldelta gesproken zou kunnen worden, dan was
deze nog sleehts in eerste aanleg aanwezig (buiten de begrenzing van de
Valvatalaag) en van geringe betekenis.
De oorsprong van Kampen eind lie eeuw " vlak nabij de mond
van de IJ ssel is vanuit deze kennis dus alleszins verklaarbaar.

De naam l Jsselmuiden (rnuidcn bctckent mond) voor de ongetwijfeld oudere
nederzctting - vanouds gocde woonrnogclijkhcid op de rivierduinen -
spreekt in dit verband voor zichzclf.
Over de ongetwijfeld eveneens ouder dan Kampen zijnde nedcrzetting Brun
nepe 9 10 valt, mode met behulp van de door Fehrrnann II gcgeven recon-.
structie van ecn fragment van een kaart van Van Dcventer, het volgende op
te rricrken. De naam Brun-apa is met grote waarschijnlijkheid te vertalen als
bruin water 12 Hoewel sornmigcn hierin de lJssel willcn herkennen komt het
om voor dat cerder aan een lokaal vcenstroompje gedacht dien t te worden en
wei in het bijzonder aan het op de kaart van Van Deventer ten noordoosten
langs de Dorpsstraaten Greenterwcg aangegcven naarnloze watcrtje (dit is niet
de Riete, want die wordt als noordwaarts naar de l Jsscl lopende langs de
Pannekoekendijk aangegeven). De bebouwing op de kaart van Van Deventcr
in aanmerking gcnomen en mede gelet op de aansluitende bedijkingen
(Reijersdijk respectievelijk Sint Nicolaasdijk ), die zodanig zijn da t het geheel
bij benadering een z vormt, mogen we de Dorpsstraat (eventueel Greenterweg)
zeker als oud ste kern van Brunnepe aanduiden. (Ook hier is de veronder
stelde zandopduiking zoek). Op grond van her voorgaande is het oude Brun
nepe dus te plaatscn nabij de mond van de Brun-apa die crgens in de huidige
Brocken en Maten zijn oorsprong yond.

De oorspronkelijke ondergrond van de Bovenkerk te Kampen duidt
eveneens op een betrekkelijk geringe betekenis van IJsselafzettingen in
die tijd. Van de drie boringen die gedaan zijn in de lengte-as van de
kerk, die zo'n 100 a 150 meter van de huidige I1sseloever is gelegen,
zijn de twee aan de rivierzijde gelegen boringen te ornschrijven als vrij
slappe klei met wat hout- en veenresten en op enige meters diepte wat
zandlaagjes. Deze zijn als een geulopvulling aan te merken. De land
waarts gelegen boring is te omsehrijven als een bosveenaehtige klei en
als oever aan te duiden. Verder landinwaarts gaat een en ander snel over
in veen met een dun kleidek. Niets is hier te bespeuren van een zandige
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oeverwal waarap men in het verieden Kampen zo graag heeft willen zien
ontstaan (als variant van de Jigging op een rivierduin).
De ondergrand van de Buitenkerk levert geen beter beeld. Hier werd ais
oorspronkelijke ondergrond een betrekkelijk dunne kleilaag op veen
aangetroffen, zoals die ook meer landinwaarts by. in Braeken en Maten
is te vinden (zie fig. 10).
Het ontstaan van Kampen als handelsplaats is door Fehrmann 13 en Van
der Heide 14 reeds duidelijk gemaakt. De gunstige verkeersgeografische
ligging ten opzichte van een zich snel ontwikkelend belangrijk achter
land (Rijnland, met Keulen als centrum) trok het handelsverkeer aan 15 .

Met Fehrmann zijn we van mening dat dit nauwelijks los is te denken
van de geleidelijk verbeterde verbinding van de IJssel met de Noordzee
en een toenemende betekenis van de IJssel.
Alvorens dit laatste punt, de toenemende betekenis van de IJssel om
streeks 1200, aan de hand van de gegevens van de IJsseldeita verder uit
te werken, is het gewenst mede in verband met een duidelijker tijdsbe
paling van een en ander, een onafhankelijke blik te richten op dat wat
bovenstraoms van Kampen van de IJssel en zijn afzettingen bekend is.

De ontwikkeling gezien vanaf de rivierzijde

In de eerste plaats kan de vraag gesteid worden wanneer de verbinding
tussen Rijn en Oude IJssel tot stand kwam.
Pons 16 gaf aan dat dit zeker niet voor de Romeinse tijd het geval is
geweest. Het veen in het Velper- en Duivensebraek kon zich tot deze
tijd ongestoord vormen. Hij vermeldt dat Schelling te Wijhe een soort
gelijke situatie aantrof.
Het wordt tegenwoordig ais onwaarschijnlijk ervaren dat de bekende
Drususgracht hierbij een rol zou hebben gespeeld. Deze wordt hetzij bij
de Linge, hetzij bij de Utrechtse Vecht gelokaliseerd. 17

In 1957 vermelde Pons 18, dat in het gehele rivierengebied omstreeks
250 na Christus grate overstromingen optraden die gepaard gingen met
stroomverleggingen op grate schaal. Hij bracht dit in verband met het
ontstaan van de Neder-Rijn. Ook achtte hij het ontstaan van de ver
binding Rijn - Oude IJssel in deze tijd niet onmogelijk, maar Iegde er
tegelijkertijd de nadruk op dat de IJ ssel vooral in de 10e eeuw actief
was. De oeverwallen van de verb inding Rijn - Oude IJ ssel zijn nl. maar
pover ontwikkeld. Het volgens Poeiman 19 tussen 1053 en 1071 voor
het eerst genoemde Lathum is op de zeer jonge rechter oeverwal gele
gen. Deze kan dus zeer wei in de 10e eeuw ontstaan zijn.
Hamming, Knibbe en Maarleveld 20 plaatsten de vorming van een
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decimeter dunne, humeuze kleilaag op het veen, in de sluisput te
Spool de nabij Zwolle, op grond van stuifmeelkorrelonderzoek in de zg.
Laat-Romeinse transgressiefase (250 tot 500 a 600 na Christus). Van
een hierop gelegen 8 dm dikke kleilaag zouden zij het begin van de
vorming willen plaatsen omstreeks 1200. '
Verder stroomafwaarts worden in 1213 Zalk en het nabij gelegen kas
teel Buckhorst voor het eerst vermeld. Volgens Westerveld's 21 kartering
van dat gebied liggen deze plaatsen op oevergronden, die in het alge
meen volgens Pons kunnen zijn gevormd vanaf ca. 850 tot aan de be
dijking in de l2e a 13e eeuw. Deze oevergronden zijn uiteraard te dan
ken aan een verhoogde rivieractiviteit, die wat eerder plaats moet heb
ben gevonden dan Hamming c.s. aannamen, Een heel ander verschijnsel
constateerden Pape en Bannink 22 in een uiterwaard bij Gorssel. Hier
was sprake van een sterke verlegging van stroomgeulen, waarbij de
jongere geulen steeds dieper insneden in het onderliggende zand en de
bijbehorende oevers lager waren. Het verschil in hoogteligging tussen
oude en jonge insnijdingen resp. oevers bedroeg 2 a 212meter. Gelet op
het ontbreken van verschilIen in bodemvorming van de respectievelijke
oevers - een aantal eeuwen zou al verschil kunnen veroorzaken - moet
een en ander in een betrekkelijk korte tijd hebben plaatsgevonden. Met
het oog op de situatie rond kasteel Nijenbeek tegenover Gorssel was
volgens hen de erosie van het bed van de IJssel zeker in 1296 al aan de
gang. Zij zijn geneigd deze grote veranderingen met betrekking tot de
IJssel zeker niet voor 800 a 900 te plaatsen en denken aan een verb and
met de bedijkingen, mogelijk ook aan een samenhang met veranderin
gen aan de kust.
Pons 23 vermeldt een onderzoek van Welten, die op grond van de vege
tatie in de Zwitserse Alpen komt tot de aanwijzing voor een koeler en
regenrijker klimaat van ± 850 tot 1150 na Christus.
Gottschalk 24 constateert, in een uitvoerig historisch-geografische studie
van stormvloeden en rivieroverstromingen, dat de bronnen uit de
12e eeuw en eerder in ons land ontbreken. Uit wel aanwezige gege
yens van naburige landen als Belgie en West-Duitsland meent ze met de
grootst mogelijke reserve te kunnen besluiten dat de West-Europese
rivieren zeer actief waren in de ge eeuw en in mindere mate in de
lOe eeuw. Van de Ll e eeuw is weinig bekend, maar in de 12e eeuw is er
duidelijk sprake van riviervloeden in de perioden ·1140 tot 1160 en
1174 tot 1200 waarbij de eerste periode de belangrijkste is. Zij is van
mening dat deze gegevens ook op Nederland van toepassing zijn van
wege de gemeenschappelijke klimatologische noerner en Iegt de nadruk
op het midden van de 12e eeuw. Ze is ook van mening dat de op
archeologisch onderzoek gebaseerde mening van Modderman dat de be-
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Fig. 6a. De vermoedelijke vorm van de Llsseldelta omstreeks 1200 na Chr.

volkingvan het rivierkleigebiedzijn haardsteden niet ophoogde voor het
einde van de 12e eeuw wat vroeger met name als midden 12e eeuw
moet worden geinterpreteerd. Ook hier wordt verband gelegdmet kli
maat en de aanlegvan rivierdijken.
Ook Van der Schrier 25 heeft zich verdiept in het totstandkomen van de
verbinding tussen Rijn en Oude IJssel. Hij wijst evenalsPons onder meer
op de ontbossingen in het stroomgebied van de Rijn in de Romeinse tijd
en de vroege Middeleeuwen, die geleid hebben tot erosie ter plaatse en
van afzetting van het geerodeerde materiaal in het rivierkleigebiedvan
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Fig. 6b. De vorm van de JJsseldelta omstreeks 1400 na Chr.

midden en west Nederland, waardoor de rivierbodem bij Westervoort
zodanig omhoog kan zijn gekomen dat de IJssel meer water kon gaan
ontvangen.
Hoewel men meer en duidelijker gegevenszou kunnen wensen, lijken de
volgendeconclusies uit het voorgaande getrokken te mogen worden.
Het ontstaan van een verbinding Rijn - Oude IJssel tussen Westervoort
en Doesburg in de na-romeinse tijd valt niet goed te preciseren. Het is
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duidelijk dat de verb inding bestond in de 11e eeuw. Een bestaan in de
10e eeuw en zelfs in de ge of 8e eeuw is op grond van zowel klimato
logische als historische gegevens aannemelijk 26 .

Het tot stand komen van deze verbinding met de Rijn heeft niet direct
geleid tot aanwijsbare veranderingen in het gedrag van de I1ssel beneden
Doesburg.
Het lijkt dat riviervloeden en de aanleg van dijken omstreeks het mid
den van de 12e eeuw weI grote veranderingen in het gedrag van de I1ssel
hebben veroorzaakt, waaronder insnijding en sterke meandering te
Gorssel en afzetting van veeI klei te Spoolde.

De ontwikkeling van het deltagebied vanaf omstreeks de 12e eeuw

De voornoemde sterke verandering in het gedrag van de I1ssel in het
midden van de 12e eeuw laat zich ons inziens wei rijmen met water in
het deltagebied is te constateren.
Uit de verbreiding van de Valvatalaag onder de huidige I1sseldelta
(fig. 5) en de datering van de Valvatalaag omstreeks de laatste helft van
de 12e eeuw valt de maximale omvang van de onderwaterdelta in die
tijd af te leiden - we nemen daarbij aan dat de Valvatalaag tot aan de
voet van de onderwaterdelta reikte -. De eigenlijke delta, met andere
woorden het opgeslibde gebied rustend op een stuk onderwaterdelta,
had daarbij - zoals ook later steeds het geval was - ongetwijfeld een
geringere omvang (fig. 6a). Volledigheidshalve dient gezegd te worden dat
een eventueel opgetreden erosie van de Valvatalaag aan de zeewaartse
rand van de delta hoogstens lOU betekenen dat we een te royale indruk
van de delta omstreeks 1200 hebben gekregen. Wegens gebrek aan ge
gevens moeten we echter in het midden laten of dit het geval is. Hoe het
ook zij, er mag met grote mate van _waarschijnlijkheid uit de bodem
kundige gegevens geconcludeerd worden dat er in het laatst van de
12e eeuw een eerste aanzet van een I1sseldelta bestond.
De wateroverlast die Kampen en zijn grondgebied onderging kwam in
de eerste plaats aan de rivierzijde. Van Engelen van der Veen 27 houdt
het erop dat voor 1302 de eerste dijken in de Kamper marke zijn
.aangelegd en dat de Sint Nicolaasdijk omstreeks 1300 met een boog in
het achterliggende gebied - ons inziens gevoegelijk als moerasbos aan te
duiden - eindigde.
Het Sint Nicolaasbroek wordt reeds vermeld in 1284, wanneer bisschop
Johan van Nassau de gift, door zijn voorganger Hendrik van Vianden
(tussen 1250 en 1267) aan Kampen gedaan, bevestigt 28. Van Engelen
van der Veen 29 merkt op dat het noemen ervan bevestigt dat het buiten
het stadsgebied was gelegen. Hij plaatst het (mede omdat het buiten
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Brunnepe moet hebben gelegen) in de buurt van het aan de zuidzijde
van het huidige Haatland gelegen erf 76 aan de Schansdijk, dat lang het
Sint Nicolaasbos werd genoemd. Ons inziens moet het Sint Nicolaas
broek ten minste gelijk zijn te stellen met het gespaarde, overslibde veen
gebied in die omgeving (fig. 5).
Het komt ons voor dat het Sint Nicolaasbroek er eerder was dan de Sint
Nicolaasdijk. Van deze veronderstelling uitgaande werd door het leggen
van de dijk het Sint Nicolaasbroek in tweeen gedeeld, hetgeen wellicht
de reden is van het onduidelijk worden van het begrip Sint Nicolaas
broek 30 en de inlijving van het buitengedijkte deel bij het latere Haat
land (Haatland kan betekenen vijandig, gehaat, vermoedelijk in verb and
met wateroverlast) 31.

De mening dat de zeevloeden omstreeks 1300 geen last veroorzaakten
grondt Van Engelen van der Veen 32 me de op het feit dat de thans aan
de dijk van Grafhorst naar Genemuiden gelegen gehuchten omstreeks
die tijd zonder bedijking of duidelijke ophoging van erven, bewoonbaar
waren.
Pas toen de zeevloeden begonnen te stijgen heeft de stad Kampen beide
einden van de Kamper Llsseldijk onderling verbonden. De Sint Nicolaas
dijk werd verlengd en met een verdere boog als Zwarte Dijk doorge
trokken naar de Wilgenweg(dijk), aldus Van Engelen van der Veen. Dat
moet volgens Nanninga Uiterdijk 33 omstreeks 1350 hebben plaats
gevonden.
Volgens Nanninga Uiterdijk bestond buiten de Zwarte Dijk in 15e eeuw
een breed voorland voornamelijk met wilgenhout beplant tot bevorde
ring van de aanwas, waarom ook nadrukkelijk verboden werd in het
wilghout der stad buiten de Zwarte Dijk te houwen, by. in 1413.

Naast het geologische gegeven van de Valvatalaag is er het historische
gegeven van 1363/1364 dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de
Ilsseldelta 34. Op dat moment verkrijgt Kampen de zogenaamde
Kampereilanden met het recht op aanwas van de bisschop van Utrecht.
Het met name noemen van de gebieden en hun grootte (Swets 35 , Moer
man 36) maakt het mogeIijk deze grotendeeis terug te vinden en op
kaart te brengen (fig. 6b). Op grond hiervan is de omvang van de bij
behorende grofzandige onderwaterdelta geschat.
Ten zuiden van het Noorderdiep worden slechts de "Hageninger
Griend" (de Greente) en "dat Raes" vermeid. Het Haatiand ontbreekt
merkwaardigerwijs, hoewel het wel van oudsher tot de Kampereilanden
wordt gerekend.
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Moerman deelt mee dat een erve de Kruishoop - tussen de Greente en het
Haatland gelegen, nabij Schokbeton - al in 1326 wordt genoemd, doch dit is
niet bevestigd kunnen worden. De situering in wat genoemd zou kunnen
worden het oudere, binnenwaartse deel van de delta sluit het bestaan van de
Kruishoop in 1326 echter niet uit.

-1400- rnaximale verbreldlllQ omstreeks 1400 na chr

--_,- Dude riviertakknn

Fig. 7. De dikte van het pakket grof rivierzand en de verbreiding in de tijd. In de
IJsseldelta is het rivierzand overslibd door een in dikte en zwaarte wisselende
kleiige laag (zie ook fig. 10.); in de polders ligt het aan de oppervlakte (Ramspol
zand).
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Uit het bestaan van de Greente en het Raes in 1363/1364 mag, alles in
aanmerking nemende, het bestaan van het Haatland ons inziens zeker
afgeleid worden. Het niet genoemd worden van het Haatland in
1363/1364 lOU zelfs de gedachte kunnen wekken dat het in aanleg
ouder is dan de Kampereilanden. Hoewel'we eerst (toen alleen dit ge
bied was onderzocht) ontvankelijk waren voor deze gedachte, is ze bij
het bekend worden van meer gegevensverworpen.

De volgende overwegingen maakten ons ontvankelijk voor deze gedachte. We
gingen er van uit dat een ge of IOe eeuwse IJssel wel zijn sporen had nage
laten. Deze zouden ongetwijfeld zwakker zijn dan die van de latere I1ssel en
tot uiting komen in kleiiger afzettingen in vergelijking met de latere grof
zandige. Dit leek bevestigd te worden doordat het Haatland in de ondergrond
nogal kleiig was vergeleken met wat een boring hier en daar in de delta ons
had geleerd. Bij een reeds aanwezige delta zou vorming van de Valvatalaag ter
plaatse niet mogelijk zijn. Dit stemde overeen met het ontbreken ervan.
We zijn van deze veronderstellingen teruggekomen om de navolgende rede
nen.
Uit de ver landinwaartse verbreiding van de Valvatalaag bleek, mede in ver
band met zijn datering dat de betekenis van de ge of 1Oeeeuwse IJssel niet
overschat moeht worden. Dit wordt niet tegengesproken door de gegevens
bovenstrooms. Het vroegmiddeleeuwse IIsselestuarium tekende zich zo dui-'
delijk af en bleek ten opzichte van zijn voorganger, de pleistocene Ussel zo
conservatief in ligging, dat een verschuiving in de middeleeuwen in de rieh
ting van het Haatland ons onwaarsehijnlijk voorkwam.
De kleiigheid van de ondergrond van het Haatland kon wel zo goed op
andere wijze worden verklaard, waarover straks meer.
Het ontbreken van de Valvatalaag was ook te verklaren indien werd aange
nomen dat het ter plaatse aanwezige veengebied kort na het einde van de
vorming van deze laag verdween als gevolg van de toenemende kraeht van de
Ilssel, die bij de uitbreiding van zijn delta de vecnflankcn aantastte. Dit
laatste was evenzo aannemelijk voor de reehterflank bestaande uit by. "eilan
den" Seveningen en de Hoge Esch, en zal naar alle waarsehijnlijkheid tezelf
dertijd hebben plaatsgevonden.

De geologisch wat afwijkende opbouw - grotere kleiigheid - van de
ondergrond van het Haatland kan als volgt worden verklaard. De linker
flank van de delta werd gekenmerkt door de liggingachter de gespaard
gebleven klei-op-veenkaap.Nadat de veenbarriere Schokland-Elburgzijn
functie als barriere had verloren ontstond een in Oostelijk Flevoland aan
toonbaar 37 38 zuid-noord gericht zandtransport (en een daaraan voor
afgaand veenrestentransport dat het einde betekende van de Valvata
laag). Dit transport is te verklaren uit de westelijke'tot zuidwestelijke
windrichtingen die ook nu nog plegen te overheersen over de andere
windrichtingen. Het zand moet na zekere tijd de monden van de weste
lijke (zuidelijke) deltatakken (die aldus achter de gespaard gebleven
klei-op-veenkaap lagen) zijn gaan verstoppen, met als gevolg een ver-
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Fig. 8. Geologisch profiel Noordoostpolder-[Jsseldelta-Oostelijk Flevoland.

Het middendeel omvat ondermeer de afz ettingen uit het oorspronkelijke
mondingsgebied (open inham 0/ estuarium}, in de vorm van verslagen veen
en detritus-gyttja (Flevomeerfase}. De Valvatalaag is bedekt met klei-met
fijn-zand, die als het ware aan de voet van de juist ontstane delta is afgez et en
die - naar de aard van de klei te beoordelen - duidelijk bij de rivier behoort,
Hetz elfde geldt voor de plaatselijk erop voorkomende klci-met-fijn-zand-en
humeuze-laagjes.
Het noordelijk deel bevat eveneens verslagen veen en detritus-gyttja, die hier
echter meer gebonden zijn aan het merengebied van de Noordoostpolder.
Daar waar fijn zand op de Valvatalaag voorkomt en de humeuze lagen ont
breken verraden de kleilaagjes duidelijk hun rivierajkomst. De herkomst van
de overige kleilaagjes is niet na te gaan.
Het zuidwestelijk deel toont nog de resten van het oorspronkelijk veen
gebied. Het kleidek dat zich in de Noordoostpolder reeds voor 1000 na Chr.
vormde, is ook hier aanwezig op het vcen (apart omlijnd). Daarna volgde
aantasting aan weerszijden door zee en rivier, waarna een [orse aanzanding en
opslibbing plaats had.

minderde betekenis van deze takken, tot uiting komende in de reeds
genoemde betrekkelijke kleiigheid van de westelijke deltaflank.

Volgens Swets werd in 1479 het Zuiderdicp achter Brunnepe (23 rocden
wijd en meer dan 2 vadem diep) en lopende langs dc.Sint Nicolaasdijk afge
damd - waarschijnlijk is dit de meest zuidelijke op het Haatland aangegeven
dcltatak -r- , zomede cen andere, grotere streng evcnzo hct Zuidcrdicp ge
naamd en lopcnde achter de Greenterwcide - ons inziens de op ecn na
zuidelijkstc tak --. Het komt ons voor dat deze afdamming het dcfinitieve
cinde betekcnde voor de zuidelijkste tak.
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Naar onze inzichten he eft de uitbouw van de delta (fig. 7) als het ware
concentrisch plaatsgevonden, dat wi! zeggen volgens cirkelsectoren met
hetzelfde middelpunt en in principe min of meer symmetrisch, dat wi!
zeggen naar weerskanten in min of meer gelijke mate. In werkelijkheid
is er van een zekere asymmetrie sprake, doordat de oostkant sterker is
uitgebouwd onder invloed van het reeds eerder genoemde effect van de
overheersende zuidwestelijke winden.

Van de verdere uitbouw van de Llsseldelta is bekend dat in 1473 Kat
ten- en Vossenwaard werden vermeld. Op grond van de aanwezigheid
van een bepaalde laag in de polders kon de omvang van de grofzandige
onderwaterdelta omstreeks 1500 worden aangegeven.
De omvang van de onderwaterdelta omstreeks 1555 werd afgeleid uit
een relaas van bebakening, opgemaakt bij een visserijgeschi! in de eerste
helft van de 16e eeuw 39, bewerkt door Moerman. Tevens valt dan te
constateren dat de maximale uitbouw op dat moment nabij was. WeI
lijkt het alsof er tot 1950 nog veel zand naar het zuiden is verplaatst,
maar het gros daarvan heeft die verplaatsing reeds voor 1600 ondergaan.
Dit valt af te leiden uit het ontbreken van mariene schelpen, die na
1600 in het oostelijk deel van de Zuiderzee gaan optreden, als gevolg
van de snel toenemende verzouting in verband met de verminderde
afvoeren van de 1]sse!.
In later tijden zijn aanwassen aan de noordzijde van de delta bedijkt
geworden 40. Moerman geeft veel details over de wisselende belangrijk
heid van de I1sselmonden.
Hoewel strikt genomen niet tot de delta behorend, willen we volledig
heidshalve het uitgebreide verslag noernen dat Nanninga Uiterdijk 41 gaf
van de strijd tegen de zee, met andere woorden van de bedijkingsge
schiedenis van de polder Dronthen (zie ook fig. 9).

Fig. 9. Geologisch profiel in de polder Dronthen.

Tijdens de Alrnere-fase, die tot circa 1600 na Chr. duurde, raakte aan de
landzijdc het veen ovcrslibd en ging over in humeuz e klei. Aan de zeezijde
wad plaatsclijk een dcel van het veenpakket afgebroken. Het restant raakte
voorlopig onder water en wad bedckt met humeus slik, resp. met de zuide
lijkst e vleug Llsselzand. (Men dient overigens wei te bedenken dat het veen is
samcngepcrst door hct gewicht van latcre afz ettingen en derhalve oorspron
kelijk hoger heeft gereikt]. In de Zuiderzee-fase (1600-1932) raakte het
humcu :e klci-op-vecngcbicd verder overslibd en werd aan de zcezijde aan
vankelijk een [ijnzondige kustafz etting gevormd [waarbij vlcugen [ijn zand in
de ovcrslibbing van het humcuz c klei-op-vccnpakket terccht kwamen, zodat
de ovcrslibbing vcelal ecn gelaagd karakt cr heeft} , waarna een [link deel
ervan door opslibbing verder verlandde.
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Tot slot willen wij nader ingaan op de aehtergronden van de storm
aehtige uitbouw van de I1sseldelta en evenzo van het plotselinge einde
daarvan.
Indien we met het einde van de uitbouw van de delta beginnen dan zal
gezoeht moeten worden in de riehting van een verminderde betekenis
van de Ilssel en de aehtergronden daarvan.
Van Doorninck " deelt mede dat men in 1485 melding maakte van de
buitengemene kraeht waarmede de Waal aan Neder-Rijn en IJssel het
water van de Boven-Rijn begon te onttrekken. Men zag als oorzaak de
doorbraak van de Grote Waard in Zuid-Holland als gevolg van de Sint
Elisabethsvloed in 1421 waardoor de loop van de Waal naar de zee
verkort en het verval groter was geworden. Volgens hem zou de Neder
Rijn hier vanaf 1485 onder hebben geleden, de Llssel pas vanaf 1623.
Het zou begrijpelijker zijn indien de Neder-Rijn en IJssel tesamen vanaf
1485 hadden geleden. Dit is waarsehijnlijk ook wei het geval geweest.
Het jaartal 1623 laat zieh verklaren door de belangstelling die men op
dat moment van militaire zijde kreeg voor de IJ ssel als verdedigingslinie
(Moerman).
De moeilijkheden waarmee men kampte om de bevaarbaarheid van de
I1sselmonden in stand te houden zijn met betrekking tot de verandering
in afvoer van de IJssel ons inziens geen duidelijk bewijsmateriaal. Ener
zijds ging men wegens de opkomst van grotere sehepen hogere eisen
stellen, anderzijds kan klagen aan een grote mate van subjeetiviteit
onderhevig zijn.
In 1480 kampte men kennelijk al met de sleehte bevaarbaarheid van de
IJsselmonden. Toen werden namelijk het Zuiderdiep en Noorderdiep
afgedamd teneinde een goed vaarwater via het Reehte Diep te krij
gen 43 .

Ook in de 16e eeuw was men volgens Moerman voortdurend bezig met
de verbetering van de bevaarbaarheid der IJ sselmonden. Kampen en
Deventer klaagden in de 17e eeuw steeds over de sleehte bevaarbaarheid
van de benedenloop van de IJssel. Van der Heide 44 wees in dit verb and
op een kaart uit 1694 waaruit blijkt dat de I1ssel bij het splitsingspunt
van de Rijn geheel droog lag.
Een duidelijke aanwijzing voor de geringere afvoeren van de IJ ssel is te
vinden in de snelle verzilting van het water in het oostelijk deel van de
Zuiderzee omstreeks 1600. Wiggers 4S wijt deze geringe afvoer van de
IJssel, die meer dan een eeuw sehijnt te hebben geduurd, aan het kli
maat.
Het komt ons voor dat de zienswijze van Van Doorninek - verkorting
van de loop van de Waal en daardoor inboeten aan betekenis van
Neder-Rijn en IJssel als gevolg van de Sint Elisabethsvloed - juist is als
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verklaring voor de geleidelijk verrninderde-betekenis van de I1ssel en het
einde van de vorming van de delta, waarbij mogelijk de klimaatsfactor
voor de beslissende wending ten ongunste heeft gezorgd. Hierbij moet
bedacht worden dat deze klimaatsfactor weliswaar voor alle armen van
de Boven-Rijn gold, maar dat het daarbij tevens zo is dat bij lage af
voeren de waterverdeling ten gunste van de grootste arm uitvalt en ten
ongunste van de kleinste arm en omgekeerd. Voorts kan nog worden
vermeld dat Zonneveld 46 constateerde dat door de Waal na 1600 in het
gebied van de Brabantse Biesbosch grote hoeveelheden zand werden
gedeponeerd.

Voor wat het begin van de vorming van de delta betreft kunnen we het
met Van der Schrier eens zijn dat de Romeinse en na-Romeinse ont
bossingen aanleiding zullen hebben gegeven tot het totstandkomen van
de verbinding tussen Rijn en Oude Ilssel. Er zijn echter geen aanwijzin
gen dat dit geleid heeft tot de vorming van een Ilsseldelta van enige
betekenis. De alzo geschapen verbinding voerde ten opzichte van de
gezamelijke afvoer van de Oude IJssel, Berkel en Schipbeek blijkbaar
een verwaarloosbare hoeveelheid water.
De verruiming van de verbinding tussen het Almere en de Noordzee, die
min of meer geleidelijk moet hebben plaatsgevonden voor 1200 leidde
tot een verkorting van de verbinding tussen de Dsselmond en de Noord
zee, waardoor de Dssel in verhouding tot de Neder-Rijn en Waal meer
water tot zich kon trekken. De hierdoor veroorzaakte grotere afvoer
van I1sselwater is echter niet te scheiden van de vergrote afvoer ten
gevolge van grote regenval, tot uiting gekomen in riviervloeden, volgens
Gottschalk omstreeks het midden van de 12e eeuw. Beide verschijnselen
waren, zoals we hebben gezien, voldoende om tot een eerste aanzet van
de delta te komen. Dit was echter onmogelijk zonder de medewerking
van een deel van de afvoer van de Boven-Rijn, zoals afgeleid mag wor
den uit het ten enen male ontbreken van een delta bij de Overijsselse
Vecht, die evenzo de invloed van genoemde factoren als verkorting van
de verbinding met de Noordzee en grotere regenval zal hebben onder
gaan als de I1ssel.
De afbraak van veengebieden in het westen van de Waddenzee en de
gehele Zuiderzee in de 13e eeuw heeft de verruiming van de verbinding
Llsselmond-Noordzee nog versterkt. We zijn het eens metWiggers wan
neer hij stelt dat dit ongetwijfeld een zodanige invloed heeft gehad dat
grote hoeveelheden zand uit de I1sselbedding zijn opgenomen en voor
de mond zijn afgezet.
Met be trekking tot de rivierbedijkingen leidde Van Engelen van der
Veen 47 uit historische gegevens af dat de rechter I1sseldijk vanaf om.
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streeks 1200 heeft bestaan. De linker IJ sseldijk is volgens hem pas tot
stand gekomen omstreeks het midden van de 14e eeuw. De bedijking was
een reactie op de riviervloeden en kan daarom in wezen geen aanleiding
hebben gegeven tot een eerste aanzet van de delta.
Opgemerkt moet worden dat de bedijking van de andere armen van de
Boven-Rijn vrijwel tezelfdertijd geschiedde 48. De vernauwing van het
winterbed als gevolg van de bedijkingen moet voor alle rivieren hebben
betekend dat de stroomsnelheden werden vergroot, meer zand kon wor
den getransporteerd en de bedding werd verdiept. Hoewel de vraag of
de verdeling van het water van de Boven-Rijn door de bedijkingen nog
wat ten gunste van de IJssel is uitgevallen onbeantwoord moet blijven,
heeft het door de bedijking onder meer veroorzaakte grotere transporte
rend vermogen van de IJssel ongetwijfeld een bijdrage geleverd tot de
verdere uitbouw van de delta.
Samenvattend kunnen we stell en dat begin en einde van de vorming van
de I1sseldelta de weerslag zijn van de wisselende verdeling van het water
van de Boven-Rijn over zijn armen Waal, Beneden-Rijn en Ilssel, waarbij
factoren als de kortste verbinding met de zee, rivierafvoeren, rivier
bedijkingen (de laatste alleen met be trekking tot het begin) en mogelijk
een toevalsfactor, zoals de door geleidelijke verlegging van de rivier
bochten veranderende situatie bij een splitsingspunt, van invloed waren.

P.S.
Werkelijk talrijk zijn degenen die een groter of kleiner steentje tot dit
bouwsel hebben bijgedragen. Allen dank ik daarvoor oprecht.
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