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4 bijlagen.

Het behulp van 2960 boringen van ongeveer } à 4 m diepte werden
de oude geulen opgespoord, welke zich in het oorspronkelijke veen
landschap hebben uitgeslepen~ De toestand waa hier enders dan in
Walcberen of in Scbouwen.

Het bleek dearbij, dat de veenleag door de laatste langdurige
overstromingan aedert 1}7} door een dikke kleilaag wee bedekt, zodet
de geulen niet als ruggan in bet terrain lagen. (Ditzalfde werd ook
in da Dollardpoldere gevonden. Bij oatastrofen wordt weinig van bat
vean verniald, het wordt met aen nieuwe leag zand en klei badekt).
IJsselmonda is ean oud gabied, dat in het veantijdperk en daarna wei
nig verdeald werd. De Koedood is een niauwe (van 1}7} ?) overstro
mingsgeul van geringe diapte geweeat. De varonderstelling van Van
Rheineck Leysius, dat er een rivier, de "Barendswaal" van Ridderkerk

I via Barendreoht near Albrendswaal gelopen beeft, is bepeald onjuist,
omdat bij noch in het v$en, noch in de nieuwe loag daarboven ta be
apeuren is. Het veen werd bij de grote, en voor een aenzienlijk deel
eeuwenlange, overstroming niet opgeruimd, docb samengadrukt.

Een keert wordt gegeven van de echtereenvolgende bedijkingen.
Het eiland is, wet de oppervlakte betreft, jong, behalve bet oostelijk
en zuidoostalijk deel, dat spoadig na 1}7} weer bedijkt werd. De Oude
Maaa is veel versmald door natuurlijke aanwas van hara oevers, althana
van haar noordelijke oever. De Wael tussen a.I.Ambacht en Heerjansdam
was vroeger niet bijzonder vaal breder dsn thans. De afdamming daar
van aen baida uitainden in het jaar l}}l wordt een voor die tijd op
merkelijk werk genoemd. De thens geprojectearda afdammingen voor het
Vijf-eilandanplan zijn niet groter of moeilijker, uitgezonderd miascbien
die bij SpiJkeniase.




