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1 Algemene inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1  Inleiding 
 
Het landschap en de waterstaat van het meest zuidwestelijk deel van Nederland, met name Zeeuws-
Vlaanderen, hebben in het verleden niet zoveel aandacht gekregen. Wellicht is dit te wijten aan het 
feit dat dit ‘landje apart’1 geografisch gezien te perifeer gelegen is om de belangstelling te wekken van 
Nederlandse historici van boven de grote rivieren. Ook bij Zeeuwse historici was weinig interesse, zij 
schonken liever aandacht aan het gebied boven de rivieren. Voor Vlaamse onderzoekers kwam onder-
havig gebied niet direct in aanmerking omdat het in het buitenland lag, terwijl het gebied geografisch 
gezien eigenlijk tot het oude graafschap Vlaanderen behoort.  
 
Sedert het midden van de vorige eeuw is er een kentering te bespeuren en hebben enkele historici, 
afkomstig of woonachtig in de streek zich aan dit onderwerp gewaagd en het landschap en de water-
staat nader onderzocht. Te denken valt hierbij aan de studies van dr. M.K.E. Gottschalk, dr. H.C.E.M. 
Rottier, ing. K.J.J. Brand en dr. A.M.J. de Kraker. 
Eerstgenoemde heeft een uitgebreide studie gedaan naar de ontwikkeling van het laatmiddeleeuwse 
landschap in West-Zeeuws-Vlaanderen, waarbij landaanwinst en landverlies onder druk van militaire 
inundaties en stormvloeden aan verandering onderhevig was (Gottschalk 1955-1958). Daarnaast ver-
scheen van haar hand een vergelijkbare historisch-geografische studie over Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 
waarbij ook aandacht werd geschonken aan institutionele ontwikkelingen betreffende grondbezit en 
politieke ontwikkelingen (Gottschalk 1984). 
Rottier (1970) besteedde in zijn onderzoek aandacht aan een algemene historisch-geografische ont-
wikkelingsschets van Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij kwamen ook de militaire inundaties, de ontwik-
keling van de nederzettingen en de grondexploitatie aan bod. 
Brand is vooral bekend om zijn gedetailleerde kaartenreconstructies voor Zeeuws-Vlaanderen, waar-
door de landschapsgenese duidelijk en overzichtelijk werd geëvoceerd. Daarnaast heeft hij onderzoek 
gedaan naar de ontwikkeling van het polderlandschap in de Vier Ambachten en aangrenzende ge-
bieden (Brand 1993a). Ook naar de polderbestuurlijke ontwikkelingen tijdens de periode van de 
Franse overheersing (1795-1814) heeft hij een interessante studie gedaan (Brand 1993b). 
De Kraker heeft voor zijn dissertatie Oost-Zeeuws-Vlaanderen historisch-geografisch onder de loep 
genomen met daarbij een klein stukje van Noordoost-Vlaanderen.2 In zijn dissertatie behandelt hij de 
periode 1488-1609 en sloot daarmee aan op de studie van Gottschalk uit 1984. Hij beschrijft de ont-
wikkeling van het landschap die beïnvloed werd door de factoren: natuur, economie en politiek. Uit-
eindelijk raakte het landschap eind zestiende eeuw uit ‘evenwicht’ en moest dus consequento quo 
terug ‘in balans’ worden gebracht (De Kraker 1997). Met deze studie sluit hij aan bij de Annales 
School. Daarnaast schreef hij samen met W.E.M. Bauwens een boek over de waterstaats- en water-
schapsgeschiedenis van de Hulsterse polders van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Hierin wordt de ontwik-
kelingsgeschiedenis van de zeedijken, de vooroeververdediging, het binnenwaterbeheer en de polder-
wegen geschetst. Daarbij is er ook aandacht besteed aan de bestuurlijke organisatie van polders en 
waterschappen. Deze studie behandelt de periode 1600-1999 (De Kraker & Bauwens 2000). Dit onder 
zoek blijft echter sterk beschrijvend van aard en gaat dus niet uit van specifieke onderzoeksvragen, 
zoals bij dit proefschrift. 

                                                 
1 Zo wordt Zeeuws-Vlaanderen in toeristische brochures omschreven. 
2 Die grensoverschrijding was het gevolg van het feit dat in de behandelde periode het onderzoeksgebied er 

politiek-bestuurlijk anders uitzag dan tegenwoordig, aangezien een grensscheiding tussen de Noordelijke en de 
Zuidelijke Nederlanden nog niet bestond. 
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Figuur 1  Het onderzoeksgebied van dit proefschrift. 
 
Het onderzoeksgebied omvat het middengedeelte van Zeeuws-Vlaanderen. In dit gebied droeg het 
waterschap De Drie Ambachten tussen 1982 en 1999 de verantwoordelijkheid voor het waterbeheer. 
Het gebied grenst in het oosten aan het voormalige Hellegat en in het westen aan de voormalige 
Braakman. In het noorden is de Westerschelde de grens, in het zuiden was dit tot 1664 de Nieuwe 
Landsdijk of Graaf Jansdijk en nadien de staatsgrens tussen Nederland en België. Het gebied ligt 
boven N.A.P.; zie Figuur 1. 
 
De traditionele taken van polders en waterschappen tijdens de afgelopen vier eeuwen waren allereerst 
het weren van het buitenwater of zeewater en de daarmee gepaard gaande zorg voor het onderhoud 
van de zeeweringen c.q. zeedijken en (later ook) vooroevers. Voor het onderzoeksgebied betekende 
dit vooral het onderhoud van de zeedijken langs de Westerschelde en gedurende een aantal eeuwen 
ook nog het onderhoud van de westelijke zeedijken langs het Hellegat. In de omgeving van het Axelse 
Gat gold dit voor de zuidelijke polders op het Eiland van Axel en voor de ten noorden van Zuiddorpe 
gelegen polders. En in het westen gold dit het onderhoud van de zeedijken langs de Braakman. In het 
bijzonder voor de polders met zeedijken langs de Westerschelde speelde de dynamiek van zowel het 
estuarium met zijn hoog oplopende vloeden en stormvloeden als het aspect van een meanderende 
rivier een cruciale rol, waardoor ook de zorg voor de vooroever van groot belang was. 
Een tweede hoofdtaak was ervoor te zorgen dat het binnenwater of oppervlaktewater tijdig kon af-
vloeien naar open zee. Dit hield in dat er een zeesluis moest worden gebouwd en dat er een stelsel van 
sloten, afleidingskanalen en duikers diende te worden aangelegd. Afwatering in het middendeel van 
Zeeuws-Vlaanderen hield traditioneel in dat dit op natuurlijke wijze kon plaats vinden, namelijk 
lozing bij eb. Het buiten houden van het zeewater en lozing van het binnenwater garandeerde het 
fysieke en economische voortbestaan van de polder. 
Naast deze twee belangrijke taken was er ook nog de zorg voor de straten en wegen in de droog-
gelegde schorren, zodat de polder op de meest efficiënte wijze kon worden geëxploiteerd. 
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Deze drie kerntaken bleven tot in de tweede helft van de twintigste eeuw de voornaamste taken van de 
polders en waterschappen. Pas in de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw werd aan het 
traditionele drietakenbeleid een vierde toegevoegd. Die kwam er na de goedkeuring van de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren in 1970. Deze wet gaf opdracht aan de provincies om de water-
kwaliteit in hun werkgebied te verbeteren. De provincie Zeeland delegeerde deze taak naar de water-
schappen, als een van de voornaamste beheerders van die wateren. 
 
Niet alleen de taakstelling van waterschappen veranderde, ook in bestuurlijk opzicht kwamen er ver-
anderingen. Nadat de gewestelijke overheid ruim twee eeuwen lang vruchteloos had gepoogd om de 
vrijwel autonome polders en waterschappen tot grotere samenwerking te dwingen, kwam die samen-
werking in de loop van de twintigste eeuw uiteindelijk toch tot stand. Deze staat bekend als de polder-
concentratie. Hierdoor werden er in de jaren zestig van de vorige eeuw circa 150 zelfstandige polders 
in midden en Oost-Zeeuws-Vlaanderen samengevoegd tot drie waterschappen. Die in West-Zeeuws-
Vlaanderen waren al in 1941 gefuseerd. In 1982 volgde er een nieuwe fusie waarbij de twee water-
schappen in midden Zeeuws-Vlaanderen werden samengevoegd. In 1999 was de Zeeuws-Vlaamse 
waterschapswereld weer in de ban van de fusie en werden de nog drie bestaande waterschappen 
(Hulster Ambacht, De Drie Ambachten en Het Vrije van Sluis) gefuseerd tot het waterschap Zeeuws-
Vlaanderen. Per 1 januari 2011 zal het worden samengevoegd met het waterschap Zeeuwse Eilanden 
en als waterschap Zeeuwse Stromen een nieuwe toekomst tegemoet gaan. 
De fusiegolf van polders en waterschappen in de tweede helft van de twintigste eeuw bleef uiteraard 
niet beperkt tot de regio Zeeuws-Vlaanderen. Ook in de rest van de provincie Zeeland en in de andere 
provincies van Nederland werd gefuseerd tot grotere bestuurlijke eenheden, zodat momenteel in heel 
Nederland nog ‘slechts’ 26 waterschappen actief zijn. 
De vermelde verruiming van de taakstelling van waterschappen in de jaren ‘70 leidde eveneens tot 
een grote verandering op bestuurlijk vlak. De landbouwers die tot dan toe alom vertegenwoordigd 
waren in de waterschapsbesturen, moesten dulden dat er nieuwe categorieën bestuurders hun intrede 
deden. Aanvankelijk waren dat vertegenwoordigers van de inliggende gemeenten en huishoudelijke 
vervuilers, later (in de jaren ‘80) werd dit nog uitgebreid met de categorieën gebouwd en ongebouwd. 
Het eeuwenoude ‘boerenbastion’ werd hierdoor aan het wankelen gebracht. 
Die recente veranderingen zijn zeer ingrijpend geweest, zowel qua taakstelling als bestuursorganisa-
torisch. Maar ook in voorgaande eeuwen, vooral vanaf 1600, werden polder- en waterschapsbesturen 
geconfronteerd met veranderingen en moesten daarmee zien om te gaan. Daarbij komt nog de 
complicerende factor dat Zeeuws-Vlaanderen in het Nederlandse waterschapswezen een bijzondere 
plaats inneemt. Dit komt onder meer door de geïsoleerde ligging ervan, namelijk enerzijds door de 
dynamiek van de Westerschelde als getijdenrivier en anderzijds door de landsgrens met België. De 
landsgrens als scheiding dateert van 1648, terwijl de fysieke grens pas in 1664 werd getrokken. 
Hoewel de scheiding met het Vlaamse verleden al dateert van de zeventiende eeuw, drukte deze niet 
alleen sterk zijn stempel op de waterschapsorganisatie die werd gekenmerkt door de kleinschaligheid 
vanwege de vele autonome polder(tje)s, maar tot op heden heeft het waterschap ook te maken met 
ontwikkelingen in het aangrenzende Vlaamse achterland die direct de hoofdtaakstellingen van het 
waterschap raken. Het betreft hier voornamelijk ontwikkelingen die invloed hebben op de beheersing 
van oppervlaktewater c.q. binnenwater.  
 
De unieke ligging van het onderzoeksgebied en daarbij de vele veranderingen en ontwikkelingen in de 
afgelopen eeuwen hebben hun invloed niet gemist. Daarom kan de hoofdvraagstelling van dit proef-
schrift als volgt worden geformuleerd: 
Hoe hebben de kerntaken van de polders en waterschappen in het onderzoeksgebied zich ontwikkeld 
tussen 1600 en 1999 en welke invloed hebben de voorgeschiedenis en de ligging in een grensgebied 
op die ontwikkelingen gehad? 
Uit deze vraagstelling zijn twee deelvragen afgeleid. De eerste heeft betrekking op de invloed die de 
voorgeschiedenis van het onderzoeksgebied en de ligging in een grensgebied hebben gehad op de 
regeling van de waterhuishouding en de ontwikkeling van het waterstaatswezen. Om dat te weten, is 
nagegaan in hoeverre de verhoudingen in het onderzoeksgebied zich anders hebben ontwikkeld dan in 
de polders, waterschappen en heemraadschappen elders in Nederland. 
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De tweede deelvraag betreft de veranderingen zelf. Daarvoor is onderzocht hoe de waterstaat en de 
waterhuishouding aan het begin van de onderzochte periode waren geregeld en welke veranderingen 
nadien het functioneren van polders en waterschappen in het onderzoeksgebied hebben beïnvloed. 
In dit hoofdstuk zullen daarom twee zaken aan de orde komen. Eerst en vooral bekijken we welke 
veranderingen en ontwikkelingen het waterschapsbestel kunnen beïnvloeden. Daarna zullen we zien 
hoe waterschappen elders in Nederland op veranderingen hebben ingespeeld. In de hierop volgende 
hoofdstukken wordt de aandacht gevestigd op de relatie tussen de veranderingen in het onderzoeks-
gebied en het specifieke karakter van het waterschapsbestel daarin tussen 1600 en 1999. 
 
 
1.2 Veranderingen en ontwikkelingen 
 
Zaken en ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en de taakstelling van waterschappen 
in het algemeen kunnen in twee hoofdcategorieën worden ingedeeld. De eerste hoofdcategorie betreft 
ontwikkelingen die worden bepaald door de natuur, dus het natuurlijke landschap, de geomorfologie, 
het natuurlijke afwateringspatroon, de zee en het klimaat. De tweede hoofdcategorie betreft ontwik-
kelingen die bepaald worden door mens en maatschappij. Hierbij kan het gaan om veranderingen in 
de economie, bevolking, landsbestuur en allerlei veranderingen van politieke aard. Daarbij dient direct 
te worden opgemerkt dat al deze factoren of ontwikkelingen elkaar kunnen beïnvloeden. Die weder-
zijdse beïnvloeding van oorzaak en gevolg, maakt het beeld van ontwikkelingen en veranderingen 
complex. Bovendien spelen gedurende de vier behandelde eeuwen niet steeds dezelfde ontwikke-
lingen een even belangrijke rol. We gaan daar nu verder op in. 
 
1.2.1 Veranderingen in de natuur 
Omstreeks 1600 bestond het onderzoeksgebied grotendeels uit water. Veel middeleeuwse polders 
waren onder water geraakt. De watervlakte reikte bij Sas van Gent, Zuiddorpe en Koewacht tot 
voorbij de latere landsgrens. Dit betekent dat er in de loop van de eeuwen sprake was van landaan-
winst. In het Hulster Ambacht bijvoorbeeld breidde het cultuurareaal zich uit, als gevolg van een 
gestaag bedijkingproces in de periode 1610-1776. Namelijk van amper 9.000 gemeten (4.010 ha) tot 
circa 25.000 gemeten (11.114 ha); zie De Kraker & Bauwens (2000: 38). 
Dankzij geleidelijke opslibbing konden na verloop van tijd verloren gegane gebieden worden herdijkt. 
De aanleg van enkele nieuwe polders tussen Sas van Gent en Philippine, in de eerste helft van de 
zestiende eeuw, zorgde voor een verdere opslibbing en de daarmee gepaard gaande aanwas van schor-
ren. Hierdoor werd in de tweede helft van die eeuw de toegankelijkheid van de havens van Assenede 
en Sas van Gent bemoeilijkt. In de twee zijtakken van de Braakman: het Sasse Gat en het Axelse Gat 
was een stelselmatige verlanding waar te nemen (De Kraker 1997: 127). Die ontwikkeling zorgde 
ervoor dat er nog meer polders werden ingedijkt. De vraag is echter of er ook daadwerkelijk sprake 
was van een geleidelijk proces van opslibbing en dito inpoldering. Met andere woorden, ging het om 
een lineair proces van inpoldering of zijn er duidelijke fasen van verhoogde dijkbouw te onderschei-
den? Dit is nader onderzocht in hoofdstuk 2, waar de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap 
aan bod komt.  
Behalve opslibbing was er ook sprake van landverlies. Inpoldering betekende immers ook inperking 
van het stroomgebied van de Westerschelde, waardoor er een sterkere stroming ontstond met oplo-
pende tijverschillen. Dit proces leidde enerzijds tot het hoger opslibben van nieuw land, anderzijds tot 
een sterkere mate van erosie. Op kwetsbare plaatsen ten westen van Terneuzen bijvoorbeeld werd 
langs de Westerschelde landverlies geleden. Dit ondanks herdijkingspogingen aan de Vremdijke-
polder, waardoor men hoopte de kuststroming van de Loven-, Koude- en Willemskerkepolder voor 
langere tijd op afstand te houden. Die goedbedoelde plannen liepen in 1601 echter op niets uit. Na 
overleg en aanvankelijke aarzeling werd besloten een inlaagdijk te leggen. Die inderhaast aangelegde 
inlaagdijk (1602) hield de kuststroming echter niet lang op een veilige afstand. In 1607 bleek het 
opnieuw nodig een inlaagdijk te leggen, omdat het voorland nog maar 6 roeden breed was. Hierdoor 
werd ruim 95 gemeten cultuurland opgeofferd aan de Westerschelde (De Kraker 1997: 166). Ook kan 
hierbij de vraag worden gesteld waar dit landverlies zich voornamelijk manifesteerde en waarom juist 
daar? Tevens moet daarbij duidelijk worden of landverlies kenmerkend is voor bepaalde perioden, of 
dat dit zich met grote regelmaat herhaalde. Dit aspect is eveneens in hoofdstuk 2 beschreven. 
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Sterk samenhangend met opslibbing en erosie is de invloed van het getij, vooral het voorkomen van 
spring- en stormvloeden. Zo staat de zestiende eeuw bekend vanwege het grote aantal stormvloeden. 
Deze hebben geleid tot grootschalige overstromingen. De stormvloed van 1509 leidde bijvoorbeeld tot 
het overstromen van circa 4.000 gemeten (1.782 ha) in de omgeving van Hontenisse. Door de daar-
opvolgende stormvloed van 1511 bleek het niet meer mogelijk het overstroomde gebied te herdijken. 
De storm van 1516 (Sint-Stevensdag) bracht vervolgens grote schade teweeg aan het kustgebied van 
West-Zeeuws-Vlaanderen. Zowel de omgeving van Breskens, IJzendijke als Biervliet-Terneuzen 
moest het flink ontgelden (Gottschalk 1955: 165-6). 
De beruchte stormvloed van 1530, gepaard gaande met een hevige noordwesterstorm, veroorzaakte 
veel dijkdoorbraken en overstromingen in Holland, Zeeland en Vlaanderen. Ook in West- en Oost-
Zeeuws-Vlaanderen stonden grote gebieden gedurende kortere of langere tijd blank (Gottschalk 1983 
dl. 2: 168-9). Langs de Hontekust in Oost-Zeeuws-Vlaanderen ging hierbij wel 10.107 gemeten of 
ruim 4.500 hectare land definitief verloren (Gottschalk 1983 dl. 2: 170-1). 
De bekende Allerheiligenvloed van 1570 liet zich eveneens niet onbetuigd in de streek. Grote delen 
van het Land van Saeftinghe en Hulster Ambacht inundeerden. In totaal verdween hier circa 22.000 
gemeten polderland of ongeveer 9.800 hectare voor kortere of langere tijd onder water (De Kraker 
1997: 115). Door de stormvloed werd in de omgeving van Terneuzen circa 3.500 gemeten of bijna 
1.560 hectare polderland met de zee gemeen gemaeckt. In West-Zeeuws-Vlaanderen werd de omge-
ving van Cadzand, Gaternesse en Biervliet opnieuw zwaar getroffen (Gottschalk 1983 dl. 2: 210). We 
hebben hier echter geen duidelijk beeld van het aantal hectares overstroomd poldergebied. 
Tijdens de periode 1600-1999 deden zich eveneens verschillende stormvloeden voor. Om welke 
stormvloeden gaat het en welke invloed hebben deze gehad op de verhouding land-water en het in-
polderingproces in het bijzonder? Ook dit wordt beschreven in het hierna volgende hoofdstuk. 
 
Bij het proces van landaanwinning en landverlies speelt ook de samenhang met de bodem een 
belangrijke rol. In het onderzoeksgebied bestaat de bodem voornamelijk uit klei en wat meer zandige 
afzettingen. Tot voor kort werden die aangeduid als Calais- en Duinkerkeafzettingen. Op veel plaatsen 
is ook nog veen aanwezig. Dit is in het verre verleden een volledig afdekkende dikke laag geweest, 
bovenop het oorspronkelijke pleistocene zand. Op plaatsen waar veen gedurende lange tijd prominent 
aanwezig bleef, was de erosie van de stroming minder agressief. Op plekken waar dit veen ontbrak, 
boden de kustdelen minder weerstand. Vooral de kusterosie bij Ossenisse-Hontenisse laat zien dat het 
aanwezige veen bij eerstgenoemde plaats dit deel van de kust tot op heden heeft ‘beschermd’. Terwijl 
bij Perkpolder en verder naar het oosten de zandige afzettingen de kustlijn hebben doen terugwijken 
(De Kraker & Bauwens 2000). 
 
Tenslotte is er een vijfde natuurlijk proces, namelijk dat van de afwatering. Tijdens vrijwel de gehele 
bestudeerde periode is er sprake van afwatering. Aanvankelijk loosden de nieuw bedijkte polders via 
een sluis in de zeedijk direct op het buitenwater, in casu de Westerschelde. Toename van de bedijk-
ingen, waarbij voorliggende schorren werden ingepolderd, zorgde ervoor dat de afwatering van de 
achterliggende (primaire) polders niet meer rechtstreeks op het buitenwater kon gebeuren. Men was 
nu in principe afhankelijk van de goodwill van die voorliggende polders en ook voor de timing van de 
lozing was men voortaan van anderen afhankelijk. Dit leidde tot noodzakelijke samenwerking tussen 
de diverse polders, die niet zelden tot problemen leidde. Die samenwerking tussen verschillende 
polders leidde in het voormalige Hulster Ambacht bijvoorbeeld tot een conglomeraat van polders dat 
zich verenigde in het uitwateringswaterschap Stoppeldijk c.a. (De Kraker & Bauwens 2000: 159, 202; 
Gottschalk 1983 dl. 2: 118). Een complicerende factor is uiteraard het opslibbingproces met als 
gevolg nieuwe bedijkingen. Welke invloed heeft het daaruit voortvloeiende verschil in maaiveld-
hoogte op de afwatering gehad? Een tweede complicerende factor is de landsgrens waarover veel 
Vlaams binnen-/oppervlaktewater richting Westerschelde en open zee werd gevoerd. Welke invloed 
heeft dit op de lozingssituatie van het onderzoeksgebied gehad? 
 
1.2.2 Veranderingen in de samenleving 
Het waterschapsbestel onderging ook veranderingen door ontwikkelingen in de samenleving. Hierbij 
valt te denken aan veranderingen op bestuurlijk vlak, veranderingen in het economische en politieke 
systeem en/of oorlogssituaties. 
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1.2.2.1 Politiek systeem en/of oorlogssituaties 
Oorzaken van veranderingen kunnen ook oorlogshandelingen zijn, als gevolg van de politieke ont-
wikkelingen, waardoor polders uit strategische overwegingen worden geïnundeerd. Zo werden tijdens 
de burgeroorlog tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1492) op last van de aartshertog de dijken 
bij Brungheers en Coxyde (ten oosten van Sluis) doorgestoken. Voorts werd de sluis bij Slepeldamme 
(eveneens ten oosten van Sluis) vernield (Gottschalk 1983 dl. 2: 103). Ook in de streek van de Vier 
Ambachten (huidige Oost-Zeeuws-Vlaanderen) liet de oorlog tussen Maximiliaan van Oostenrijk en 
de Gentse opstandelingen heel wat sporen na. Tengevolge van die oorlogshandelingen vluchtte de 
plaatselijke bevolking naar veiliger oorden. Zeedijken en -sluizen werden hier aan hun lot overge-
laten. Het resultaat was dat in augustus 1488 de zeesluis, gelegen in de Oude Landsdijk (ook wel dijk 
van Artois of Graaf Jansdijk genoemd) tussen Philippine en Hoek, doorbrak. Hierdoor overstroomde 
een groot deel van het achterliggende gebied ten oosten van deze zeesluis, in casu het noordelijk deel 
van het Asseneder Ambacht. Een zevental (veenontginnings)dorpen verdween daarbij voor altijd van 
de aardbodem. Naar schatting verdween 25.000-30.000 gemeten (11.100-13.300 ha) cultuurgrond in 
de golven. 
In 1583 werd, in het kader van de godsdiensttroebelen (Tachtigjarige Oorlog), de wijde omgeving van 
de stad Sluis onder water gezet om de opmars van de Spaanse troepen, onder leiding van Parma, te 
stuiten. Evenals een eeuw voordien stak men de dijken bij Coxyde en Brungheers door en werd de 
sluis van Slepeldamme vernield. Ook de bewoners van Groede troffen dergelijke maatregelen en 
namen vervolgens de wijk naar Vlissingen. Vermoedelijk vernielden ze ook de sluis bij Nieuwersluis 
(ten zuidoosten van het huidige Breskens). 
Door deze destructieve acties, nota bene door de eigen bevolking gepleegd, werd het land ten zuiden 
van de Honte in een grote watermassa herschapen. Alleen een klein gebied ten westen van Oostburg 
(Veerhoek) bleef droog. Nadat Brugge in 1584 door Parma tot overgave was gedwongen, gingen de 
Brugse soldaten op strooptocht in het nog bewoonde eiland van Cadzand. Ze staken er de huizen en 
schuren in brand en de bewoners waren genoodzaakt te vluchten. De zeeweringen en waterstaats-
werken werden nu verwaarloosd, zodat polders overstroomden. Omdat Parma ook plannen had om 
Engeland te veroveren, had hij zijn oog laten vallen op de haven van Vlissingen als uitvalsbasis voor 
zijn ‘armada’. Eerst moest hij die stad echter in handen krijgen, en daarom werd Sluis ingenomen 
(1587-1604). Noch van Spaanse zijde, noch door de Staten-Generaal werden in die periode acties 
ondernomen om het geïnundeerde terrein droog te leggen (Gottschalk 1983 dl. 2: 216-20). 
Evenals het gebied van het Vrije, was de streek van de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe 
het slachtoffer van de oorlogshandelingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Sinds 1 november 1583 
was deze streek terug in handen van Parma. Door moedwillige vernielingen aan de zeedijken uit te 
voeren, probeerden de opstandelingen een verdere opmars van Parma te voorkomen. Die vernielingen 
vonden voornamelijk in 1584 plaats en concentreerde zich op de meest kwetsbare plaatsen in de 
zeedijken. Dit doorsteken was dus goed voorbereid.  
In het Axeler Ambacht werd op last van de Gecommitteerde Raden (Committimus) van Zeeland in 
mei 1584 de zeedijk bij Campen doorgestoken. Dit gebeurde in nauw overleg met magistraat van 
Antwerpen, die overigens ook voor de benodigde arbeiders zorgde. In juli werd vervolgens de zee-
sluis bij Nieuw-Othene vernield, zodat het kwartier van Terneuzen een eiland werd. Nadien zou 
medio juli 1586, na de verovering van Axel door de Staatse troepen, ook nog de sluis bij Buucxgate, 
gelegen in de Nieuwe Landsdijk (ten noordoosten van het huidige Westdorpe) worden vernield. Ten 
gevolge van deze militaire operaties zou praktisch 90% van het Asseneder en Axeler Ambacht door 
een andere vijand, namelijk het zeewater, worden ‘veroverd’ (De Kraker 1997: 129, 135). 
 
1.2.2.2 Bestuur  
Tijdens de politieke woelingen en de militaire gevolgen die dit voor Noord-Vlaanderen in de periode 
1488 - 1492 had, raakte door achterstallig onderhoud van de waterstaatwerken een groot gebied ten 
noorden van Assenede geïnundeerd. Na de Vrede van Cadzand (1492) werd de schade geïnventari-
seerd en bleek het nodig om een circa 25 km lange dijk aan te leggen tussen Boekhoute, Assenede, 
Axel en Terneuzen. De realisatie ervan gebeurde in 1494 en de aangelegde dijk zou voortaan als 
Nieuwe Landsdijk de geschiedenis ingaan. 
Om zo’n groot en duur project te realiseren, was een ingrijpen van hogerhand nodig en bemoeide de 
landsvorst zich met deze problematiek. 
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Na druk politiek lobbywerk tussen de landsregering en de Staten van Vlaanderen, kon van deze laatste 
financiële steun voor de aanleg van genoemde Nieuwe Landsdijk worden verkregen. De overheid is 
hier dus als coördinator opgetreden (De Kraker 1997: 28-9). Het was voor het eerst in de water-
staatsgeschiedenis dat heel Vlaanderen een bijdrage leverde aan de beveiliging van het noordelijk deel 
van het graafschap. De graaf wilde van die verantwoordelijkheid een structureel beleid maken, maar 
botste daarbij op weerstand. Uiteindelijk bleef het dus maar een eenmalige gebeurtenis. Het verdere 
onderhoud van genoemde dijk werd aan de streekbesturen overgelaten (Gottschalk 1983 dl. 2: 118).  
 
De springvloed van 5 november 1530, die veel dijkdoorbraken en overstromingen tot gevolg had, 
waaronder in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, noopte de landsregering ertoe bijzondere maatregelen 
te nemen om de schade te herstellen, omdat de kosten ervan de financiële draagkracht van het gebied 
te boven ging. De landsvorst Karel V bemoeide zich daarom persoonlijk met de zaak en liet in 1531 
een placcaert uitvaardigen. Kerkelijke instellingen werden op grond daarvan verplicht, op straffe van 
verbeurdverklaring, hun overstroomde landerijen te herdijken. Ter financiering hiervan werden 
kapitaalkrachtige inwoners uit het gebied zelf en daarbuiten benaderd die voor de nodige gelden 
moesten instaan. Afspraak daarbij was dat de financiers hun geld zouden terugkrijgen van de over-
heid. Ook alle niet-overstroomde polders in de omgeving werden verplicht tot bijdrage (Gottschalk 
1983 dl. 2: 108). 
 
In de omgeving van Terneuzen had de graaf van Vlaanderen door abandon in de loop der tijden heel 
wat polderland verworven en aan zijn grafelijk domein toegevoegd. Na de Allerheiligenvloed van 
1570 en de direct daaropvolgende militaire operaties tegen de Watergeuzen, in het kader van de gods-
diensttroebelen, begonnen de hoge onderhoudskosten van de polderdijken zwaar te wegen op de 
grafelijke financiën. Er moest dus naar een oplossing worden gezocht, waardoor de druk op de schat-
kist kon verminderen. De graaf wilde dus nu zelf zijn land abandonneren. Als oplossing voor dit ‘pro-
bleem’ liet hij, door middel van een ordonnantie (2 maart 1576), een waterschap oprichten voor de 
drie polder(tje)s ten westen van Terneuzen en Triniteyt ten oosten van die plaats.3 Dit nieuwe water-
schap zou zich voortaan belasten met het onderhoud van de noordelijke zeedijk van Terneuzen. De 
oprichting ervan was slechts tijdelijk, namelijk voor een periode van veertien jaar. Met de oprichting 
van het nieuwe waterschap had de graaf zijn verantwoordelijkheid afgewenteld. De polder van Namen 
in het Land van Saeftinghe werd eenzelfde ‘oplossing’ opgedrongen. Ook in dit geval werd een 
ordonnantie uitgevaardigd (eveneens verleend op 2 maart 1576). De waterstaatszorg voor de polder 
van Namen viel vanaf dan onder de bevoegdheid van het Hulster Ambacht, het Land van Saeftinghe 
en het Land van Beveren. Om dit doel te bereiken had de landsregering niet geaarzeld om de meet-
resultaten van de landmeters, inzake de hoogte van de zeedijken en van het maaiveld, te laten frau-
deren. Hierdoor kon aannemelijk worden gemaakt dat ook het Land van Beveren aan het dijk-
onderhoud moest bijdragen (De Kraker 1997: 325, 329). 
 
In het eerste kwart van de 18de eeuw zou, eveneens na een overstromingsramp (die van 1715), waarbij 
de polders noodgedwongen een beroep moesten doen op financiële middelen uit de gewestelijke 
schatkist, een ingrijpen van overheidswege (zij het de gewestelijke overheid) moeten dulden. Ditmaal 
vanuit de optiek van ‘wie betaalt, bepaalt’. Die gewestelijke/provinciale overheidsbemoeienis in 
polderbestuurlijke zaken zou in de loop van de achttiende eeuw gestaag toenemen. 
De periode van de Franse overheersing (1795-1814) werd gekenmerkt door een stroom aan regle-
menteringen die alle gebieden van de toenmalige maatschappij omvatten. De autonome polder-
besturen, daterend uit het ancien régime waren daarom en uit dien aard een doorn in het oog van het 
Franse departementaal bestuur. Men trachtte op allerlei (slinkse) manieren die autonome en vrij-
gevochten polderbesturen in een keurslijf te wringen. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, omdat 
de polders zich verzetten tegen een verregaand ingrijpen van overheidswege, maar culmineerde uit-
eindelijk toch in de twee bekende Keizerlijke Decreten van 1811, die overigens in samenspraak met 
de polders werden geredigeerd. 
 
 

                                                 
3 Het betrof de Lieven Leys-, Mulme- en Groeninghepolder. 
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1.2.2.3 Economie 
Een ander aspect dat invloed kan hebben op veranderingen is de economie. Schorren inpolderen is pas 
interessant voor de bedijkers als de kosten van bedijking nadien kunnen worden terugverdiend, 
bijvoorbeeld uit de opbrengsten van de landbouw. Wat dat betreft was de eerste helft van de 17de 
eeuw een ‘rendabele’ periode om te investeren in het aanwinnen van landbouwgrond. Dit blijkt uit 
een onderzoek dat Priester gedaan heeft naar de ontwikkeling van de tarweprijs over een periode van 
ruim drie eeuwen. Pas na 1750 vertoonde de prijs van de tarwe weer een stijgende tendens (De Kraker 
1997: 71, Priester 1998: passim).  
De vraag naar landbouwproducten en vooral graan was in de eerste helft van de 17de eeuw zeer renda-
bel. Dat was onder andere een gevolg van de florerende handelssteden in Holland en Zeeland. Door te 
investeren in nieuwe landbouwgronden door middel van bedijkingen van schorren, konden de be-
dijkers letterlijk en figuurlijk een graantje meepikken van dit welvaartsgegeven (Priester 1998; Van 
Cruyningen 2005-2006: 126).  
Een gevolg van de daaropvolgende economische malaise (ca. 1650-1750) was dat er minder investe-
ringen werden gedaan in de waterstaatswerken van de polder(s). Een voorbeeld is het zolang mogelijk 
uitstellen van de bouw van stenen zeesluizen in plaats van de houten exemplaren, waarvan de meeste 
waren aangetast door de funeste houtwormplaag die in het tweede kwart van de achttiende eeuw 
stevig huishield en de Zeeuwse polder- en waterschapsbesturen veel kopzorgen baarde.  
 
1.2.2.4 Bevolking  
Droogleggen van voldoende opgewassen schorgebieden werd door de bedijkers uiteraard gedaan om 
van hun geïnvesteerd kapitaal nadien de financiële vruchten te kunnen plukken. Daartoe dienden er 
hofsteden te worden gebouwd met de bedoeling om er landbouw te bedrijven. Dat betekende dus dat 
er mensen nodig waren om die boerderijen te exploiteren. Daarvoor was het nodig dat zich land-
bouwers met hun gezin kwamen vestigen. Meestal waren dit families die uit het directe achterland 
kwamen (veelal binnen een straal van circa 50 km in de omgeving van de nieuw bedijkte polder). Ook 
had de landbouwsector in vroeger eeuwen, in tegenstelling tot heden, een grote behoefte aan arbeids-
krachten. Deze waren nodig om het zaai- en oogstwerk op de grote landbouwbedrijven te helpen 
uitvoeren. Het gevolg hiervan was dat de nieuwe polder al gauw een serieuze bevolkingstoename te 
verwerken kreeg. Aangezien in vroeger eeuwen het woon-werkverkeer hoofdzakelijk te voet ging, 
was het logisch dat de landbouwarbeiders met hun gezin zo dicht mogelijk bij de werkgever wilden 
wonen. Hierdoor verrezen er her en der arbeiderswoningen in de nieuwe polder. In sommige polders 
was bij de aanleg voor de bouw van dergelijke arbeiderswoningen al plaats ‘gereserveerd’. Zo werden 
in de Albertpolder (bedijkt in 1612) in kavel 2 en 20 een aantal bouwpercelen voorzien die na de 
bedijking in erfpacht werden uitgegeven. Naast de landarbeiders was er in een nieuwe polder ook 
nood aan dienstverlenende beroepen, zoals timmerman, smid en wagenmaker. Uit de aard van hun 
beroep was het aangewezen om zich zo dicht mogelijk bij hun potentiële klanten te vestigen. Het 
gezin van zo’n ambachtsman verhuisde uiteraard mee naar de nieuwe polder (De Vleesschauwer 
1993: 209-20). Zo kon een pas bedijkte grote(re) polder al snel een bevolkingsaanwas hebben van een 
paar honderd inwoners. Bij de bedijking van de Zaamslagpolder was zelfs de aanleg van een heus 
woondorp voorzien. Hiervoor werd, centraal in de polder, een vierkante oppervlakte van ca. 7 hectare 
afgebakend (De Kraker 2007: 69-89).  
 
1.2.2.5 Technische veranderingen 
De eerste bedijkingen, die in de zeventiende eeuw werden uitgevoerd, resulteerden over het algemeen 
in grote tot zeer grote polders. De achterliggende gedachte was een economische. Namelijk hoe meer 
in één keer kon worden ingedijkt, hoe groter de oppervlakte aan vruchtbare landbouwgrond nadien en 
dus ook hoe groter de financiële opbrengsten zouden zijn. Eenmaal dat dit eerste ‘ontginnings’proces 
achter de rug was, duurde het geruime tijd alvorens de voorliggende schorgrond rijp genoeg was om 
te worden bedijkt (Van Cruyningen 2005-2006: 126). Die nieuwe (en kleinere) polders kwamen bij-
gevolg na hun drooglegging vrij dicht bij de stroomgeulen in de Westerschelde te liggen. In principe 
hoefde dat geen probleem te zijn als die stroming in de geulen zich niet verlegde in de richting van de 
polder(s). Indien dit wel het geval was en de vooroever te dicht de zeedijk was genaderd, kon het 
voorkomen (en dat gebeurde menigmaal) dat er een oever- of dijkval plaatsvond, met gevaar van 
overstroming van de achterliggende polder. 
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Om de schade van deze dijk- en oevervallen te repareren moest de polder diep in de buidel tasten en 
werden de polderlasten (geschot) navenant verhoogd. Om dergelijke gevaarlijke oever- en dijkvallen 
te vermijden was het dus nodig om voorzorgsmaatregelen te nemen en de stroming zoveel mogelijk 
uit de omgeving van de zeedijk te weren. We zullen in hoofdstuk 5 zien hoe de polders in het onder-
zoeksgebied op deze veranderingen hebben gereageerd. 
Nu we een globaal overzicht hebben van het soort ontwikkelingen en veranderingen dat van invloed 
was op de waterschapsorganisatie en de taakstelling van de waterschappen, gaan we eens kijken of dit 
soort veranderingen in de rest van Nederland ook een rol van betekenis hebben gespeeld, of dat er 
daar andere ontwikkelingen van belang waren. 
 
 
1.3 Veranderingen en ontwikkelingen in de waterstaat elders in Nederland  
 
Uit de studies over polders en waterschappen in Nederland is een selectie gemaakt. Daarbij is er voor 
gekozen om zowel het noorden, oosten, westen als zuiden van het land aan bod te laten komen. 
Voor Noord-Nederland is dat de studie van Ligtendag (1995): De Wolden en het water. Hierin wordt 
de landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen onder-
zocht, vanaf de volle middeleeuwen tot circa 1870. Voor het oosten van Nederland is dat de studie 
van  Driessen, Van de Ven en Wasser: Gij beken eeuwig vloeiend (Driessen et al. 2000). Dit boek be-
schrijft de waterstaatgeschiedenis in de streek van Rijn en IJssel. Voor Noord-Holland is voor de 
studie van Borger en Bruines (1994): Binnewaeters gewelt gekozen, waarin het boezembeheer in het 
Hollands Noorderkwartier gedurende een periode van 450 jaar wordt behandeld. Van Tielhof en Van 
Dam (2006) behandelen in: Waterstaat in Stedenland de waterstaatsgeschiedenis van het Rijnland 
vanaf de 10de - tot medio negentiende eeuw.  
Voor Zeeland is, wat betreft het noordelijk deel ervan, gekozen voor de studie van Kool-Blokland 
(2003): De Rand van ‘t Land. Het boek beschrijft de waterstaatsgeschiedenis van Schouwen en 
Duiveland. Voor Midden-Zeeland is geopteerd voor het werk van Beenhakker, Henderickx, Holle-
stelle, De Klerk, Kluiver, Priester en Zwemer, getiteld: Duizend jaar Walcheren (Henderickx & 
Lantsheer 1996), waarin de waterstaatsgeschiedenis van het eiland Walcheren wordt behandeld. 
 
In Noordoost-Groningen functioneerde de afwatering gedurende de periode 1615-1750 naar wens. 
Wel werd op gezette tijden gesproken over het opschonen en uitdiepen der uitwateringskanalen, in het 
bijzonder van het Damsterdiep. Het feit dat er een lange periode was waarin de afwatering goed 
verliep die dan vrij plotseling werd gevolgd door een periode met sterk toenemende klachten, wijst er 
niet op dat de voortgaande daling van het veenoppervlak langzaam maar zeker een verslechtering van 
de afwateringsmogelijkheden heeft veroorzaakt. In dat geval zouden er vóór 1600 al de nodige klacht-
en moeten zijn geweest. Het ziet er dus naar uit dat men voor het probleem van de daling van het 
maaiveld in Noordoost-Groningen al vroeg een oplossing heeft weten te vinden, zodat de agrarische 
bedrijfsvoering in de Wolden geen al te grote problemen ondervond (Ligtendag 1994: 248). 
In de zeventiende en achttiende eeuw werd er in de lage delen van Groningen al op aanzienlijke 
schaal molenbemaling toegepast. Tot 1765 betrof dit voornamelijk kleine particuliere molens die het 
land van één of hooguit enkele boeren bemaalden. De reden hiervan was de maaivelddaling in vooral 
de lage delen. Na 1765 nam de uitbreiding van het molenbestand aanmerkelijk toe. Groepen grondge-
bruikers gingen toen ook hun landerijen omkaden. In de aldus ontstane poldertjes werden de kleine 
particuliere molens afgebroken en werden er een of meerdere grote gebouwd. Die overgang van parti-
culiere bemaling naar poldermaling hing (mogelijk) samen met de overgang van veeteelt naar akker-
bouw, omdat dit lucratiever was. In de periode 1807-1880 is die trend duidelijk waar te nemen. Voor 
het gebied van Slochteren liep het aandeel akkerbouw in het totale bedrijfsareaal zelfs op van 20% 
naar 70%. Deze technische verandering is dus het gevolg van veranderende economische omstandig-
heden. Aangezien er in de landbouw meer werd verdiend, kwam er vanuit deze hoek een grotere 
kapitaalsinjectie. De bouw van die grotere poldermolens leidde echter tot wateroverlast en dus tot 
klachten vanuit de aangrenzende gebieden. De ingelanden van die aangrenzende polders werden nu in 
feite ook ‘gedwongen’ om hun landerijen te omgeven met dijken. Deze gang van zaken leidde tot een 
structurele overbelasting van het afwateringsstelsel in de Wolden die pas door ingrijpende maatrege-
len rond 1870 werden verholpen (Ligtendag 1995: 249-50). 
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De veranderingen in het landschap van de Wolden is dus een interactie geweest tussen de mens en 
zijn natuurlijke omgeving. Ten gevolge van de ontwateringsmaatregelen tijdens de ontginning werd 
een onomkeerbare landschappelijke ontwikkeling in gang gezet. Doordat het veenpakket in dikte 
afnam, kwam het oppervlak steeds dichter bij de grondwaterspiegel te liggen. Dit dwong tot het 
nemen van de nodige waterstaatkundige ingrepen (Ligtendag 1995: 306-7). 
 
We kijken nu naar veranderingen in het zand- en bekengebied van Oost-Gelderland. Afwatering in het 
hoger gelegen zandgebied gebeurde door oost-west lopende riviertjes die uitwaterden in de IJssel en 
die in de loop der tijden waren verbonden met gegraven waterlopen. Ze traden in de winterperiode 
vaak buiten hun oevers en zetten daardoor grote gebieden blank. Die winteroverstromingen werden 
vroeger echter niet als overlast ervaren. Integendeel, men dacht dat ze een vruchtbaar slib achterlieten. 
De zomervloeden werden uiteraard wel als overlast aanzien. Omdat het aantal zomervloeden in de 
loop van de negentiende eeuw toenam, evenals het aantal de wintervloeden, diende naar een oplossing 
te worden gezocht (Driessen et al. 2000: 123). Voor de wateroverlast was een aantal oorzaken aan te 
wijzen. Eerst en vooral was het een gevolg van menselijk ingrijpen in natuurlijke omstandigheden, 
waardoor het evenwicht werd verstoord. Onder meer door het graven van waterlopen in rivier-
beddingen, waardoor er geen duidelijke afbakening bestond tussen de verschillende stroomgebieden. 
Bovendien moesten de riviertjes ook het water uit het Duitse achterland afvoeren, waar grote ontgin-
ningsactiviteiten plaatsvonden van woeste gronden (Driessen et al. 2000: 125-6). 
Een andere oorzaak was de toename van de ontginningen in de negentiende eeuw door de verdeling 
van de markegronden. Vanwege de oorlog met Frankrijk aan het einde van de achttiende eeuw en de 
daardoor ontstane schaarste, streefde men naar een hogere agrarische productie. Hiervoor werd in 
1809 de Markewet ingevoerd die de verdeling van de gemeenschappelijke markegronden regelde. 
Tenslotte werd in 1832 het Kadaster ingevoerd, met als doel het heffen van grondbelasting. De grond-
belasting was een individuele belasting, geen collectieve. Tot dan toe brachten de gemeenschappelijke 
gronden overwegend producten in natura (mest en heideplaggen) voort. De stap naar de verdeling van 
de markegronden werd daarom snel gezet. De ontginning ervan (50.000 ha) zorgde echter voor pro-
blemen met de waterafvoer. De ontginningen vonden plaats tot in de twintigste eeuw, zodat de water-
overlast steeds meer toenam. De ontginning van de markegronden werd bovendien gestimuleerd door 
de grootgrondbezitters. Zo steeg de grondprijs in waarde! Het waterhuishoudkundig beheer van de 
ontgonnen markegronden werd aanvankelijk bij de gemeenten ondergebracht.  
Daarnaast waren grote beken en rivieren in de negentiende eeuw in gebruik als scheepvaartweg. Men 
aarzelde bij het opstellen van verbeteringsplannen of er wel dan niet voorrang moest worden gegeven 
aan de scheepvaart of de verbeterde waterafvoer. Een dubbelfunctie werd niet aangeraden (Driessen et 
al. 2000: 125-6). Rivierwater werd bovendien gebruikt om watermolens aan te drijven en de (rechten 
van de) molenaars verhinderden een verbetering van de rivieren. Hoog verval bij molenstuwen was 
belangrijk. Na hevige onweersbuien in de zomer of regenbuien in de winter ontstonden er daarom 
gemakkelijk overstromingen (Driessen et al. 2000: 125-6). Daarenboven was de hydrologische kennis 
van de kleine rivieren in de negentiende eeuw nog zeer gebrekkig. Bovendien bestond er in de 19de 
eeuw nog veel misverstand over de winteroverstromingen. Men dacht dat het om vruchtbaar slib ging, 
zoals in de uiterwaarden van de grote rivieren. In feite ging het echter om een bezinksel van voedsel-
arm en zuur water dat wegens de slechte afwatering alleen via verdamping kon verdwijnen, waardoor 
er moeraslanden ontstonden (Driessen et al. 2000: 139). 
Om genoemde oorzaken te bestrijden werd er in de loop van de negentiende en twintigste eeuw een 
aantal oplossingen bedacht. Eerst werden er aan het einde van de 19de eeuw waterschappen opgericht 
die als opdracht hadden de riviertjes zodanig te verbeteren, dat de landbouwgronden werden gevrij-
waard van zowel de zomer- als wintervloeden en de natte broekgronden door drooglegging konden 
worden ontgonnen (Driessen et al. 2000: 139). 
In 1929 werd het Twenthekanaal aangelegd. Een project waarvan al in 1850 sprake was om zo de op-
komende industrie te ontsluiten. Aanvankelijk zou het kanaal ook voor de afwatering moeten dienen, 
Maar door de sterke stroming die dat kon veroorzaken (gezien de zeilschepen van die tijd) en wegens 
geldgebrek van de overheid, werd het graven steeds maar weer uitgesteld. Zelfs bij het graven van het 
kanaal in 1929 was er nog steeds geen beslissing genomen of het mocht dienen als afwateringskanaal 
(Driessen et al. 2000: 142)! 
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In de loop van de twintigste eeuw werd een aantal verbeteringsronden uitgevoerd. De eerste ronde 
(1883-1910) was niet alleen een gevolg van de vele plannen voor verbetering van de waterstaat-
kundige situatie, maar ook van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Zo was het gedachtegoed 
ontstaan dat men natuur slechts in termen van nut en overlast zag! Na 1890 begon men in Nederland 
op grote schaal kunstmest te importeren, waardoor vooral de wateroverlast als een beperkende factor 
werd gezien voor de landbouw. Daarnaast werden laaggelegen beekdalen voorzien van kaden om op 
die manier de overlast van de zomervloeden op te heffen. Rijkssubsidie stimuleerde dit. Om boven-
dien de afvoercapaciteit te vergroten, werd naast verdiepen en verbreden van rivierbeddingen het 
verval vergroot door afsnijding van bochten. Ook werden kaden verhoogd en oevers versterkt om uit-
schuring te voorkomen. Na 1910 nam de oppervlakte woeste grond snel af, waardoor de bergings-
capaciteit langzaam verminderde en het regenwater versneld tot afvoer kwam. Dit bleek uit de inci-
denteel grote overstromingen (1926) als de continu hoge waterstand. Daarom werd een tweede ver-
beteringsronde (1920-1954) aangevat. De inzichten en werken uit de voorgaande verbeteringsronde 
werden als totaal onvoldoende gezien. 
De moderne landbouwmethoden duldden geen ongecontroleerde overstromingen meer en de land-
bouwers hadden dit duidelijk gemaakt via hun landbouworganisaties. Bovendien had men onder-
tussen een beter inzicht in de hydrologische en landbouwkundige processen gekregen. Pas toen het 
Twenthekanaal in 1936 klaar was, was het probleem van de afwatering in Oost-Nederland opgelost 
(Driessen et al. 2000: 157).  
Aangezien in het onderzoeksgebied ook een kanaal aanwezig is, namelijk het Kanaal van Gent naar 
Terneuzen, is het interessant te weten of die kanaalaanleg hier dezelfde invloed heeft gehad als in 
Oost-Gelderland. We zullen dit onderzoeken in hoofdstuk 6. 
 
Waterschappen hielden zich in de eerste helft van de twintigste eeuw niet met milieuzorg bezig. Het 
tegengaan van wateroverlast had topprioriteit en was de voornaamste reden van hun bestaan. Vanaf 
medio twintigste eeuw kwam er ook meer belangstelling voor de toenemende watervervuiling. Aan-
vankelijk trokken de gemeenten die taak naar zich toe door het bouwen van waterzuiverings-
installaties. Met de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (1970) kwam de zuivering van huis-
houdelijk en industrieel afvalwater in handen van waterschappen en/of zuiveringsschappen (Driessen 
et al. 2000: 243). De recent genomen maatregelen tot verbetering van de waterafvoer hebben ook 
geleid tot verdroging van grote delen van de streek. Er zijn nu projecten gestart om die verdroging 
tegen te gaan. De vraag kan hier worden gesteld of de zandige delen in het onderzoeksgebied, in het 
bijzonder de streek in de omgeving van Koewacht-Zuiddorpe-Overslag, ook met deze problematiek te 
kampen heeft gehad? Dit zal nader worden onderzocht in onderhavige studie. 
 
We kijken nu naar de veranderingen op het gebied van de waterstaat in een geheel ander deel van 
Nederland, namelijk Rijnland. Dit gebied omvat een groot deel van het Groene Hart van de Randstad. 
De waterstaatkundige ontwikkelingen in de periode 1630-1665 zijn erg bepalend geweest voor het 
Rijnlandse landschap. Bij de vele stichtingen van nieuwe polders werden dijken aangelegd, wate-
ringen gegraven en een locatie gekozen voor watermolens. De vrij snelle toename van het molen-
bestand en de daaruit voortvloeiende grotere maalcapaciteit, zorgde ervoor dat het Haarlemmermeer 
als boezem steeds meer water te verwerken kreeg. Aan de uitwateringscapaciteit van de sluizen bij 
Spaarndam en Halfweg werd echter niets gedaan door het Hoogheemraadschap Rijnland. Het af-
wateringssysteem op regionaal niveau werd dus niet aan de gewijzigde omstandigheden aangepast. 
Daardoor ontstond er een scherpe tegenstelling tussen enerzijds een grote dynamiek op polderniveau 
en anderzijds een verstarring op regionaal niveau. De toenemende maaivelddaling door de verhoogde 
maalcapaciteit werd vooral opgevangen door particuliere investeringen in de lokale waterstaat, in 
plaats van investeringen op regionaal vlak. Het Hoogheemraadschap weigerde dit soort investeringen 
te doen (Van Tielhof & Van Dam 2006: 208). 
De ingrijpende verbeteringen van waterbeheer in de polders veroorzaakten spanning met het boezem-
beheer. Dit leidde in het gebied ten zuiden van de Rijn tot het sluiten van alle sluizen in de Hoge 
Rijndijk bij wind uit het noorden, noordwesten en noordoosten, zodat geen extra water zuidelijk 
Rijnland werd ingedreven. Als oplossing werd omstreeks 1600 een maalpeil ingesteld voor de polders 
die op de Gouwe uitwaterden. 
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Dit maalpeil zou in de loop van de zeventiende eeuw voor het gehele gebied ten zuiden van de Oude 
Rijn van kracht worden. Ten noorden ervan was maalpeiling niet nodig door de veel grotere capaciteit 
van de boezem. 
 
Het regionaal waterbeheer bleef in de zeventiende en achttiende eeuw de kunstwerken gebruiken die 
al in de 16de eeuw waren gebouwd, terwijl het landschap allesbehalve stabiel was. Het IJ verlandde, 
waardoor de bodem hoger kwam te liggen en de kracht van de eb- en vloedwerking geleidelijk 
verminderde. Daarnaast ging de maaivelddaling van de cultuurgrond onverminderd door. Bovendien 
was de destructieve kracht van de golfslag tegen de oevers van het Haarlemmermeer groter dan bij de 
eerdere en aparte meren. Dit kwam omdat de effecten van opwaaiing van water sterker zijn naarmate 
de aanloop over water langer is. Het gevolg hiervan was echter dat de laag gelegen veengronden langs 
de oevers afkalfden. Vooral bij storm en ijsgang en vooral aan de oostkant, zodat de Haarlemmermeer 
nog groter werd. Als oplossing om die afkalving tegen te gaan werden in de zeventiende eeuw houten 
beschoeiingen aangelegd. In de tweede helft van de 18de eeuw werd die vervangen door een stenen 
oeverbescherming. Voor een ander deel werden de gevolgen opgevangen door de grondeigenaren van 
Rijnland zelf. Particuliere grondeigenaren investeerden namelijk in de aanleg van polders en molens 
(Gouden Eeuw), zodat de noodzakelijkheid van bijkomende investeringen door het Hoogheemraad-
schap minder nadrukkelijk werd (Van Tielhof & Van Dam 2006: 396). 
In de 19de eeuw werd het regionale systeem aangepast. In 1806 werd een uitwatering bij Katwijk aan-
gelegd, zodat weer op de Noordzee kon worden geloosd zoals vóór de twaalfde eeuw. De meest in-
grijpende verandering in deze eeuw was de drooglegging van het Haarlemmermeer. Dit was echter 
een project van en op kosten van het Rijk. Ter compensatie van het verlies aan boezemwateropper-
vlakte werden door het Rijk drie krachtige stoomgemalen gebouwd, namelijk bij Spaarndam, Halfweg 
en Gouda. Deze werden later overgedragen aan het Hoogheemraadschap. Tot dan was de afwatering 
uitsluitend afhankelijk geweest van natuurlijke lozing door verval (Van Tielhof & Van Dam 2006: 
306).  
Als rode draad door de geschiedenis van het waterbeheer in Rijnland loopt de turfwinning. Deze 
landvernietigende economische activiteit was uiteindelijk funest voor de infrastructuur en onder-
mijnde de basis voor de financiering van het lokale en regionale waterbeheer, omdat morgengeld werd 
geheven over cultuurgrond. Al vroeg kwam er een regelgeving tot stand om dijken, wegen, land-
scheidingen en de oevers van de meren te beschermen tegen de activiteiten van de turfgravers. Een 
beleid dat in principe heeft gefaald, gezien het feit dat het Haarlemmermeer zich gestaag bleef uit-
breiden door deze ongeoorloofde praktijken en bovendien de oostelijke landscheiding in gevaar kwam 
door vorming van grote plassen. Uiteindelijk bleek die vergroting van de capaciteit van de water-
boezem niet zo nadelig voor het boezembeheer en de gevolgen ervan bleven slechts beperkt tot kleine 
groep en landeigenaren die met hun landen aan het meer paalden (Van Tielhof & Van Dam 2006: 
312-5).  
Het is interessant na te gaan of dergelijke processen ook van invloed zijn geweest op het water-
staatsbestel in ons onderzoeksgebied. Dit zal in hoofdstuk 5 aan de orde komen. 
 
We richten nu de blik op de veranderingen in een van de waterstaatsgebieden van Noord-Holland, 
namelijk de polders van de Uitwaterende Sluizen. Door voortdurende maaivelddaling en het ver-
kleinen van de Schermerboezem namen in de zeventiende eeuw de problemen met de waterhuis-
houding in dit gebied toe. In droge zomers was er onvoldoende water en in natte jaren liepen de kaden 
van het oude land soms over. Gevaar voor overstroming was er vooral wanneer bij stormachtig weer 
het binnenwater niet kon worden gespuid door de hoge waterstanden op de Zuiderzee. Door krachtige 
wind werd het water van de Schermerboezem dan zeer hoog tegen de kaden opgezet. Maar ook onder 
die omstandigheden bleven de poldermolens doormalen. Het hoogheemraadschap van de Uitwate-
rende Sluizen had niet de bevoegdheid om de polderbesturen opdracht te geven tot het staken van de 
bemaling (Borger & Bruines 1994: 57). Voor een betere beheersing van de waterstand was overeen-
stemming over de maximaal toelaatbare hoogte van het water op de Schermerboezen echter noodza-
kelijk. Tegengestelde belangen tussen het oude land en de nieuwe polders zorgden er echter voor dat 
die instelling van het maalpeil lang op zich heeft laten wachten. De nieuwe polders (droogmakerijen) 
waren namelijk omringd door hoge en goed onderhouden kleidijken. 
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Vaststelling van een maalpeil zou dus betekenen dat ze niet meer onder alle omstandigheden mochten 
lozen, waardoor de kans op wateroverlast zou toenemen. Het oude land moest in hun visie maar 
genoeg geld besteden aan het onderhoud van hun kaden, dan zouden de problemen met de beheersing 
van de waterstand vanzelf zijn opgelost. De polderbesturen van het oude land probeerden daarom met 
de bouw van krachtiger watermolens hun teveel aan binnenwater tijdig uit te slaan. Die verbetering 
leidde weer tot maaivelddaling, omdat de veenbodem door de ontwatering inklonk. Als gevolg van 
die ontwikkeling werden de polderkaden gevoeliger voor het doorlekken van buitenwater en daardoor 
meer kwetsbaar voor doorbraken. Het ophogen van de kaden was geen optie om dit probleem te ver-
helpen, omdat het ‘nazakken’ elke dijkverhoging binnen enkele jaren ongedaan maakte (Borger & 
Bruines 1994: 57). 
In de tweede helft van de 18de eeuw werd herhaaldelijk bij de Staten van Holland geklaagd over de 
schade die het oude land leed door het overstromen van polderkaden. Dit als gevolg van het te hoog 
opmalen van het binnenwater op de boezem. Maar ook aan het onderhoud van de kaden mankeerde 
nog veel. Het was namelijk nog steeds niet gelukt overeenstemming te bereiken over een algemeen 
hoogtepeil voor het Noorderkwartier, waarop men zich bij het ophogen van de dijken van het oude 
land kon richten (Borger & Bruines 1994: 66). 
Gebrek aan toezicht op de werkzaamheden van de polderbesturen in de tweede helft van de 18de eeuw 
door het Hoogheemraadschap, was reden voor het gewestelijk bestuur om in te grijpen. In de winter 
van 1779-1780 stond het water in het oude land op veel plaatsen namelijk 15-30 cm hoger dan het 
normale winterpeil. Veel kaden en binnendijken bleken bovendien niet hoog genoeg om het water te 
keren. Ook waren tal van sloten en vaarten niet op de vereiste hoogte en breedte of waren verstopt met 
kroos, etc. Er werd een commissie ingesteld om een en ander te bekijken (Borger & Bruines 1994: 
66). Deze kwam tot de conclusie dat het Noorderkwartier in de loop van de 18de eeuw meer en meer 
op een schotel leek die in natte jaren vol water stond. De sluizen aan de rand van de dijken hadden on-
voldoende capaciteit om het water van de Schermerboezem tijdig af te voeren naar de Zuiderzee of 
het IJ. Oorzaak ervan was de verlaging van het maaiveld en de kruinhoogte van binnendijken van de 
Schermer en de Raakmaatsboezem. In de loop der tijden was het zomerpeil van de boezemgebieden 
steeds weer verlaagd en de kadedijken verzwaard. 
Door de bouw van watermolens had men sinds de 16de eeuw een voorlopig antwoord gevonden op de 
steeds gebrekkiger wordende uitwatering. Om het land droog te houden had men echter eerst een 
zomerpeil moeten instellen en dit naderhand steeds moeten verlagen, waardoor het maaiveld sinds 
1250 met 40 cm per eeuw was gedaald. Dat was ook de reden geweest waarom de polderbesturen van 
het oude land het aantal watermolens had uitgebreid. Om de waterhuishouding te verbeteren zouden 
de polders van het oude land eerst en vooral hun dijken moeten verhogen en op afdoende wijze 
onderhouden (Borger & Bruines 1994: 66) Onder het bewind van de Bataafse Republiek werd de 
peilmaling, op basis van het Amsterdams Peil, waarover al lang was gebakkeleid, ingevoerd en kwam 
er zo een eind aan de vrije uitmaling en was de Schermerboezem niet langer meer een vrije boezem. 
In de praktijk bleek dit goed te werken (Borger & Bruines 1994: 74-5). 
In de tweede helft van de negentiende eeuw, na een buitengewoon natte zomer en een winter met veel 
sneeuw (1866-67) bleek er behoefte te zijn aan een krachtig stoomgemaal om de waterhuishouding te 
verbeteren. Met zo’n gemaal kon men ook in tijden van grote regenval de waterstand op de Schermer-
boezem voldoende laag houden. Het hoogheemraadschap wees die stoombemaling echter van de hand 
als veel te duur. Uiteindelijk won de ratio het toch en vervingen steeds meer polders hun windmolens 
door stoomgemalen. Die vernieuwing van de bemalingstechniek heeft ook gevolgen gehad voor het 
boezembeheer. Ze brachten het water nog sneller op de boezem en al het water moest vervolgens weer 
op korte tijd worden geloosd (Borger & Bruines 1994: 96). 
In de twintigste eeuw bleek de watersnood van 1916 de motor tot veranderingen op bestuurlijk vlak. 
De enorme ravage die de watersnood had veroorzaakt, was te wijten geweest aan een verwaarlozing 
van het onderhoud van de dijken door de beherende waterschappen. Zo was de verantwoordelijkheid 
van het dijkonderhoud verdeeld over 24 waterschappen. Maar ook het provinciaal toezicht had 
gefaald. De provincie besloot daarop het beheer van de dijken in het gebied ten noorden van het IJ te 
bundelen en op te dragen aan een nieuw hoogheemraadschap: het Hoogheemraadschap Noordhollands 
Noorderkwartier (1919). 



14 
 

Daarna werden plannen gemaakt tot invoering van elektrische bemaling. Dat behoorde echter tot het 
taakveld van het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen (Borger & Bruines 1994: 109).4 
Aangezien zowel in Noord-Holland als in het onderzoeksgebied de polderstructuur bestond uit 
zelfstandige en onafhankelijke polders die een eigen bestuur en eigen taakveld hadden, is het inte-
ressant om na te gaan of er parallellen dan wel verschillen zijn tussen Noord-Holland en het onder-
zoeksgebied in Zeeuws-Vlaanderen. Daar het onderzoeksgebied in 1953 werd geconfronteerd met een 
grote watersnoodramp, is het interessant na te gaan of dit eveneens implicaties had voor verandering-
en op bestuurlijk vlak. Dit zal in hoofdstuk 4 aan bod komen. 
 
Van het noorden gaan we nu naar het zuiden van Nederland en bekijken de waterstaatkundige ont-
wikkelingen op de voormalige eilanden Schouwen en Duiveland. De stormvloeden van 26 januari 
1682 en 3 maart 1715 bleken op het eiland Schouwen de motor tot verandering te zijn geweest. Door 
de stormvloed van1682 en de diverse grondbraken die nadien optraden, was het land zo verzout dat de 
weilanden niet meer konden worden gebruikt. Een verzoek om financiële bijstand van het gewest 
werd echter niet gehonoreerd. Het herstel werd gebrekkig uitgevoerd wegens te geringe financiële 
middelen en dit was wellicht mede de oorzaak dat de stormvloed van 1715 zoveel schade heeft kun-
nen aanrichten. Die laatste storm heeft een grote versnelling gegeven aan de verbetering van dijken. 
Over een grote lengte werden de dijken nu verhoogd, verzwaard en van de beste materialen voorzien, 
waaronder veel steenbekledingen, zoals Rouaanse ballast, Noordse ballast, IJsselse stucken, Leckse 
brikken, en Vilvoordse steen. Dijken werden met nieuwe aarde aangevuld. Om een goed dijklichaam 
te maken haalden de dijkwerkers aan de achterzijde het dijkstaal over naar voren en verhoogden dan 
het totaal nieuwe dijklichaam (Kool-Blokland 2003: 92). Er was ook een storm nodig om op bestuur-
lijk vlak de samenvoeging met Brouwershaven door te voeren.  
Sedert de jaren ’30 van de achttiende eeuw werd het hout van sluizen en havenhoofden en staket-
werken bedreigd door de paalworm, een tropische mosselsoort afkomstig uit de Middellandse Zee die 
zich met millioenen komen te vermeenigvuldigen, aldus ’s lands inspecteur Adriaan Bommenee. Zelfs 
het beste Wezelse hout werd door deze paalworm tot op de bodem afgevreten. Als rijs- en zink-
werken helemaal waren afgesloten van de zee, goed bestort met kloeten en steen was de paalworm 
niet zo’n gevaar. Als er echter maar één stukje buiten stak dan viel dat direct ten prooi aan de paal-
worm, waardoor een geheel zinkstuk binnen het jaar na aanleg uit elkaar viel. Om de sluisdeuren te 
beschermen werden wormnagels of ankernagels gebruikt. Dat waren spijkers met grote platte koppen 
die in het zeewater gingen roesten en zo een ondoordringbaar pantser vormden. Later werden de palen 
gecreosoteerd. Ook werden steeds meer zijlen en zeesluizen van steen gebouwd (Kool-Blokland 2003: 
108). 
In de achttiende eeuw nam het voorland aan weerszijden van Schouwen steeds verder af. Reden hier-
voor was de allesoverheersende getijdenstroom. Vooral het oprukken van zandplaten zorgde in de 
ogen van het dijkcollege voor een verlegging van de stroom dichter tegen de kust. Als oplossing legde 
men dammen aan haaks op de kust, vanaf de zeedijk tot op de dichtstbijzijnde zandplaat. 
In 1740 legde men bij Brouwershaven ook een dam aan naar de voorliggende zandplaat. Later werd 
die dam met Vilvoordse steen bezet die daarna begroeide met mossels en krukels, zodat het onderling 
verband steviger werd. De dam leek aanvankelijk een succes, maar oever- en plaatvallen zorgden 
ervoor dat de stevigheid van de dam toch in het gedrang kwam. 
De lozing van het binnenwater bleek in de loop van de 17de eeuw op Schouwen voor problemen te 
zorgen. Ondanks dat heulen en zeesluizen op hun uitwaterend vermogen werden geïnspecteerd, bleek 
het afwateringsprobleem niet te worden opgelost. Daarom werd er een watermolen gebouwd, met als 
doel meer water naar de sluizen te leiden. De sluizen konden het water niet tijdig lozen omdat er een 
uitgestrekt voorland was ontstaan van hoge slikken en schorren dat de afwatering hinderde (Kool-
Blokland 2003: 134). Onder de ingelanden bestond er echter veel animositeit tegen de watermolen. 
Afwateren via de zeesluis was altijd gratis geweest en voor de molen moesten ze betalen. Dit ging 
zelfs zover dat er soms moedwillig vernielingen werden aangericht. Er was dus protest tegen de 
kosten van de ‘vooruitgang’.  
 

                                                 
4 Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier had uitsluitend de dijkzorg tot taak. 
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In de zeventiende eeuw werden lage weiden steeds meer door zoute kwel bedorven. De oorzaak hier-
van was het jarenlange afgraven van binnendijkse grond voor de aanleg van inlaagdijken, waardoor 
diepe putten ontstonden en daaruit welde voortdurend zout water op dat zich verspreidde door de 
polder. Het vee had geen drinkwater meer en de gewassen kwijnden weg. Als oplossing voor dit pro-
bleem probeerde men met de watermolen de zoute kwel of krabbequaat uit de polder te malen. Dit 
plan voldeed echter niet en uiteindelijk werd geopteerd voor de aanleg van kistdammen om de kwel-
overlast tegen te gaan (Kool-Blokland 2003: 135 e.v.). 
 
De storm van 1808, waaronder Zeeland veel te lijden had, was aanleiding voor Rijkswaterstaat om in 
Zeeland een algehele dijkverhoging op te leggen, tot een voet boven de vloed. Deze operatie moest 
echter door de waterschappen worden bekostigd. Hiertegen kwam protest van enkele Duivelandse 
waterschappen. In het waterschap Ooster- en Sirjansland vonden de hoofdingelanden dat zij daartoe 
niet verplicht konden worden: ze waren niet calamiteus en kregen geen enkele subsidie van het Rijk. 
Ze waren dus autonoom om te beslissen wat te doen. Als de overheid een dijkverhoging oplegde 
moest ze die maar zelf betalen! Andere waterschappen stonden er minder weigerachtig tegenover 
(Kool-Blokland 2003: 171). 
In de tweede helft van de negentiende eeuw vielen er enkele nieuwigheden te bespeuren in verband 
met de preventieve beveiliging van de zeeweringen en de vooroevers. Zo werd vooroeverpeiling een 
vaste waarde. Dit gebeurde tweemaal per jaar. Deze peilmethode werd sinds 1873 verfijnd door het 
laten uitvoeren van helmduikingen. Daarnaast werd ook de Seelheimmethode toegepast, een methode 
waarbij men door middel van grondboringen inzicht trachtte te krijgen in de bodemstructuur en 
daarmee een beter zicht op de oever- en dijkvallen die zo typisch zijn voor de Zeeuwse kustvlakte 
(Kool-Blokland 2003: 204). 
Wat betreft de afwatering kende Schouwen in de negentiende eeuw grote moeilijkheden. Volgens 
onderzoek door Rijkswaterstaat zouden de sluisdeuren te hoog liggen. Die wateroverlast was voor-
namelijk een gevolg van de najaarsregens en de hoogst gebrekkige en verwaarloosde toestand van de 
binnenlandse suatie. Het afwateringsprobleem deed zich alleen voor in de laaggelegen gebieden. Ter 
oplossing van dit probleem moesten de bestaande sloten en vaarten verbreed en verdiept worden. De 
nauwe doorgangen aan heulen, dammen en bruggen moesten ook worden verbreed, evenals de 
sluizen. Bovendien zou er een tweede watermolen worden gebouwd. Na een zeer nat najaar in 1872 
werd besloten om stoombemaling in te voeren. In 1930 zou de eerste dieselmotorgemaal worden 
gebouwd. Ondanks al deze ingrepen om te komen tot een betere afwatering, bleven de klachten over 
de slechte waterafvoer legio. Boeren moesten hun vee in de weiden zoet water brengen anders 
kwijnden de dieren weg door het brakke water in de sloten (Kool-Blokland 2003: 219-25). 
Om het brakke water sneller uit de poldersloten te lozen en het zoete water er langer in te houden leek 
ruilverkaveling uiteindelijk de logische volgende stap. Uitgangspunt van ruilverkaveling was immers 
te komen tot grote goed bereikbare landbouwpercelen, met frisse zoete sloten en lange rechte wegen, 
waardoor de opbrengst van de landbouwproducten tegen een zo laag mogelijke kostprijs kon ge-
schieden (Kool-Blokland 2003: 259). 
 
Op het vlak van de polderwegen bracht de tweede helft van de negentiende eeuw verandering. De 
(soms) eeuwenoude zandwegen die de polders doorkruisten werden namelijk van een grindlaag 
voorzien. Reden hiervoor was de verbouw van suikerbieten, waarvan de oogst in het najaar plaats had. 
De wagens en karren volgeladen met bieten zakten weg in de tot slijk verworden zandwegen. Al gauw 
bleek deze oplossing te weinig soelaas te bieden en werden ze vervangen door keiwegen. Omdat niet 
alle polders in eigen beheer dergelijke wegverhardingen konden uitvoeren, vond er op dat vlak samen-
werking plaats tussen verschillende polders, waarvoor aparte grindweg- en/of keiwegcommissies 
werden opgericht. Dit samenwerkingsverband ging soms over de poldergrenzen heen en waren er ook 
gemeenten bij betrokken (Kool-Blokland 2003: 237-40). 
Aangezien de storm van 1808 ook heeft huisgehouden in het onderzoeksgebied, is het interessant om 
na te gaan hoe men hier op deze ramp reageerde. Dit is in hoofdstuk 2 beschreven.  
In het onderzoeksgebied werden er aan het einde van de negentiende eeuw ook keiwegen aangelegd. 
Werden hiervoor ook aparte grind- en keiwegcommissies opgericht? Dit komt aan bod in hoofdstuk 3. 
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Tenslotte vestigen we de aandacht op een ander deel van Zeeland, namelijk het voormalige eiland 
Walcheren. Op Walcheren waren er voornamelijk problemen met het binnenwaterbeheer. In de loop 
van de achttiende eeuw was de overlast van het binnenwater in sommige delen van Walcheren 
onbeheersbaar geworden. Voornamelijk in de lagere poelgebieden naast de hogere kreekruggen. In 
die lagere gedeelten stagneerde de waterafvoer naar de zeesluizen. In de winterperiode ervoer men dit 
als minder erg. Wateroverlast in het voorjaar was echter onwenselijk. Het graven van sloten om een 
betere afwatering te krijgen had dan weer als nadeel dat de bodem van de poelgebieden versneld 
inklonk, waardoor het effect van de gegraven sloten was verdwenen. Kortom het polderbestuur wist 
deze vicieuze cirkel niet te doorbreken. Als deel van de oorzaak van de slechte afwatering werd ook 
het onvoldoende schoonhouden van de poldersloten en sprinken gezien; een verantwoordelijkheid van 
de aangelanden! Uiteindelijk ging het maar om een klein gedeelte van het beheersgebied van de 
polder. Grotere projecten, zoals de bouw van nieuwe en grotere uitwateringssluizen werden niet 
gerealiseerd (Henderikx & Lantsheer 1996: 85). 
Ook in de negentiende eeuw bleef de afwateringsproblematiek een rol spelen. Aanpassing van de 
ligging en capaciteit van de zeesluizen kwam nu als mogelijke oplossing in beeld. 
De veranderde situatie buitendijks, namelijk de aangroei van schorren, verhinderde hoe langer hoe 
meer een ongestoorde afwatering van de vier grote zeesluizen die aan de zuidoostzijde van het eiland 
Walcheren lagen. Al in 1795 bestonden er plannen tot de bouw van een vijfde zeesluis bij Arne-
muiden. Dat plan werd echter nooit gerealiseerd. Als tijdelijke oplossing liet het polderbestuur de 
sluiskillen vóór de zeesluizen uitbaggeren. Bovendien bestonden er plannen tot de bouw van een 
schepradwatermolen. Dat idee is overigens nooit ten uitvoer gebracht. Volgens de bekende 19de 
eeuwse waterstaatkundige Andries Schraver lag de oorzaak van het probleem bij de Walcherse 
boeren, zij hadden de laaggelegen graslanden in de poelgebieden gescheurd om er akkerland van te 
maken. Vetweiderij loonde namelijk niet meer. De economisch gewijzigde omstandigheden leidden er 
dan ook toe dat graanteelt in die periode winstgevender werd dan veeteelt (Henderikx & Lantsheer 
1996: 85). De boeren die dus zelf een deel van het probleem vormden, probeerden door middel van 
drainage de wateroverlast weg te werken.  

Tot in de twintigste eeuw bleef die wateroverlast echter voor problemen zorgen. In 1915/16 bleek 
circa 1.500 ha van het totale Walcherse poelgebied compleet onder water te liggen. En een even groot 
gebied had met een te hoge waterstand te kampen. Pas in 1929 kwam er definitief een einde aan, door 
de bouw van een elektrisch gemaal, dat na een lange moeizame voorbereidingsperiode tot stand 
kwam. Nadien volgden er meerdere (Henderikx & Lantsheer 1996: 173). 
Walcheren werd, evenals de rest van Zeeland, regelmatig geconfronteerd met dijk- en oevervallen. De 
oorzaak ervan was verandering van de stroomgeulen. Tot in de tweede helft van de 19de eeuw pro-
beerde men dit probleem te bestrijden door het aanleggen van inlaagdijken. Daarna werd geopteerd 
voor het halfjaarlijks peilen van de vooroevers, evenals op Schouwen. De vooroevers probeerde men 
tegen dergelijke vallen te beschermen door het laten zinken van zinkstukken van rijshout, verzwaard 
met stenen. Vanaf 1871 werden de zeedijken verzwaard met Lessinische steen. Dijkvallen waren 
nadien uit den boze. Oeverafschuivingen bleven zich nog wel voordoen (Henderikx & Lantsheer 
1996: 197).  
In de twintigste eeuw werd vanaf 1958, door het in werking treden van het Drie-eilandenplan, als 
onderdeel van het Deltaplan, dat onder meer voorzag in de afsluiting van het Veerse Gat, de situatie 
aan de kust drastisch gewijzigd. 
 
 
1.4 Veranderingen breder beschouwd 
 
In de voorgaande paragraaf is samengevat hoe waterschappen elders in Nederland hebben gereageerd 
op problemen en veranderingen. Zowel met betrekking tot de veranderingen als met betrekking tot het 
soort maatregelen die men heeft genomen om de problematiek in hun gebied op te lossen, vallen er 
enkele op die zich op meerdere plaatsen hebben voorgedaan.  
In alle regio’s van Nederland had men in de afgelopen vier eeuwen te kampen te hebben met pro-
blemen met het binnenwaterbeheer. Als grondoorzaak kan worden gesteld dat dit een gevolg was van 
het menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden (Driessen et al. 2000), met andere woorden, 
een gevolg van de interactie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving (Ligtendag 1995: 306-7).  
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Als we dit wat van naderbij bekijken dan blijkt dat dit menselijk ingrijpen in de natuurlijke omgeving 
voornamelijk werd bepaald door economische motieven. 
In Oost-Groningen verliep de afwatering tussen 1615-1750 naar wens. Pas bij de omschakeling van 
veeteelt naar landbouw in de tweede helft van de achttiende eeuw, bleek het nodig de landerijen te 
omkaden, c.q. om te vormen tot poldertjes en de vele kleine molens te vervangen door grotere. Dit 
leidde echter tot wateroverlast in de aangrenzende gebieden. 
In Oost-Gelderland bleek de invoering van de Markewet (1809), die de ontginning van de nog woeste 
gronden in de loop van de 19de en begin 20ste eeuw verplichtte, ingegeven door een militair-econo-
misch motief. De bedoeling ervan was namelijk een groter akkerbouwareaal te creëren, zodat de 
voedselproductie kon toenemen. Hieraan was ook nog een financieel-economisch motief gekoppeld.  
De ontginning van de markegronden werd namelijk gestimuleerd door de eigenaars-grootgrond-
bezitters die zo hun eigendom in waarde wilden laten stijgen. Het gevolg van deze ontginning was 
echter een overbelasting van de bestaande afwateringsfaciliteiten die eigenlijk al ontoereikend waren. 
In Rijnland werden er in de loop van de 17de eeuw veel nieuwe polders gesticht, omdat het econo-
misch tij hiervoor gunstig was. Hierdoor nam ook het bestaande molenbestand een enorme vlucht en 
de uitwatering was navenant. Dit veroorzaakte dan weer een druk op het grote Haarlemmermeer dat 
als boezem voor dit uitgeslagen water moest dienen. 
In Noord-Holland ontstonden er in de loop van de zeventiende eeuw problemen met de waterhuis-
houding. Ook hier werden vanuit een achterliggend economisch motief veel nieuwe polders aan-
gelegd. Om die nieuwe polders economisch rendabel te maken moest het overtollige binnenwater 
worden weggemalen. Een gevolg hiervan was dat er inklinking van de bodem ontstond, waardoor nog 
meer water moest worden uitgeslagen. Door de aanwinst van nieuw cultuurland nam de Schermer-
boezem in omvang af en anderzijds kreeg het door de maaivelddaling meer water te verwerken, 
waardoor afwateringsproblemen ontstonden. 
De afwateringsproblematiek die zich in de loop van de negentiende eeuw manifesteerde op het eiland 
Walcheren bleek zich voor te doen in de laaggelegen delen. Oorzaak ervan was het scheuren van de 
weilanden met de bedoeling die om te zetten in akkerland. Ook hier zien we dat de betrokken land-
bouwers handelden vanuit een economisch motief. 
Op het eiland Schouwen deed zich eveneens wateroverlast voor. Als reden werd een algemeen 
gebrekkige en verwaarloosde toestand opgegeven zonder verdere bijzonderheden.  
 
Als ‘overall’ conclusie voor de afwateringsproblematiek in verschillende delen van Nederland kunnen 
we stellen dat de economie een belasting betekende voor de natuur. Kortzichtig eigenbelang was 
daarnaast een belangrijke reden dat mogelijke oplossingen voor de afwateringsproblematiek werden 
tegengewerkt en op de lange baan geschoven. 
Bepaald door financieel-economische motieven heeft het menselijk ingrijpen ertoe geleid dat het 
natuurlijk milieu werd omgevormd tot cultuurland, te weten tot ingedijkte schorgronden. In perioden 
waarin zich geen afwijkende natuurverschijnselen voordeden, waren natuur en cultuur met elkaar in 
balans. Wanneer er in die natuurlijke omstandigheden echter veranderingen optraden, zoals storm-
vloeden of stroomverleggingen, ontstond er een spanningsveld tussen beide, waarbij het cultuur-
landschap veelal het onderspit moest delven. Het voornaamste ’verweer’ dat men (tot de tweede helft 
van de 19de eeuw) hiertegen kon inbrengen, was de aanleg van inlaagdijken. Maar dat betekende dus 
dat de natuur een stuk(je) terugnam van het cultuurlandschap. Toename van de kennis over deze 
natuurlijke fenomenen bracht nieuwe oplossingen aan. 
Op bestuurlijk vlak werd het waterhuishoudkundig beheer van Oost-Gelderland na de uitvoering van 
de Markewet in de tweede helft van de 19de eeuw ondergebracht bij de gemeenten. Pas aan het einde 
van die eeuw werden er op instigatie van de provinciale overheid waterschappen opgericht om op-
lossingen te vinden voor de ontstane wateroverlast. In Noord-Holland kon door de invloed van een 
natuurlijk fenomeen, de watersnood van 1916, grote schade worden berokkend aan de waterkeringen 
in het gebied ten noorden van het IJ. Die stonden tot dan toe onder beheer van 24 verschillende 
waterschappen, maar waren vanwege financiële redenen voor het overgrote deel slecht onderhouden. 
Ook het bestuurlijk ‘opper’toezicht van de provincie had tekort geschoten. Als reactie op deze 
bestuurlijke versnippering en het daaruit voortvloeiende onvermogen van de diverse kleinschalige 
waterschappen op het vlak van het dijkbeheer, werd ten noorden van het IJ een nieuw hoog-
heemraadschap opgericht: het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (1919).  
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Onder druk van financieel-economische motieven, namelijk een teeltplanwijziging van de land-
bouwers, werd in het derde kwart van de negentiende eeuw in het noordelijk deel van de provincie 
Zeeland overgegaan tot verharding van de bestaande (zandige) polderwegen. Aanvankelijk werd 
wegens financiële redenen geopteerd voor (goedkopere) grindwegen. Enkele decennia later kon men 
echter niet meer om de duurdere keibestratingen heen. De geldelijke offers die hiervoor moesten 
worden gebracht, gingen het financieel vermogen van de meeste lokale polder(tje)s (ver) te boven. Dit 
resulteerde in vrijwillige onderlinge samenwerkingsverbanden tussen verschillende polders die 
‘bestuurlijk’ werden ondergebracht in wegwaterschappen en grindwegcommissies. 
Als we de veranderingen en problemen bekijken waarmee polders en waterschappen elders in Neder-
land werden geconfronteerd in het verre of nabije verleden en die vergelijken met het onderzoeks-
gebied van deze studie, dan zijn daar overeenkomsten te bespeuren, zoals de veranderingen in de 
traditionele hoofdtaken van polders en waterschappen, te weten de binnen- en buitenwaterbeheersing 
en de wegen en de daaruit voortvloeiende problematieken. Onderzocht is daarom of dezelfde proble-
men ook voorkomen in het onderzoeksgebied en, zo ja, waaruit die bestaan. Ook is onderzocht of de 
gevonden oplossingen voor die problemen identiek zijn aan die in de rest van Nederland, of dat er 
afwijkingen voorkomen in het onderzoeksgebied. Omdat ook elders in Zeeland de waterstaat is 
bekeken op eenzelfde wijze als daarbuiten, zijn er overeenkomsten en verschillen gevonden met 
betrekking tot het kustbeheer en de invloed van de provincie. Deze zijn ook in de volgende hoofd-
stukken beschreven voor de onderzochte periode. 
 
In het begin van dit hoofdstuk is de hoofdprobleemstelling met de daaruit voortvloeiende deelaspecten 
geformuleerd. Op grond van onderzoek naar veranderingen elders in Nederland en de wijze hoe 
polders en waterschappen daarop hebben gereageerd, is het niet nodig een verdere aanscherping van 
de vraagstelling te doen. We zullen dus in de komende hoofdstukken verder onderzoeken hoe en in 
hoeverre de veranderingen in ons onderzoeksgebied zijn bepaald door de unieke landschappelijke en 
sociaal-politieke kenmerken, waarbij vooral de invloed van het buitenwater, het Vlaams waterschaps-
verleden en de latere staatsgrens bepalend zijn geweest.  


