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2 Ontwikkeling van het polderlandschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het polderlandschap van het voormalige 
waterschap in het onderzoeksgebied. Omdat een deel van het laatmiddeleeuwse polderlandschap de 
grote inundaties van de 16de eeuw overleefde, is het nodig eerst de ontwikkeling tijdens de periode 
daarvoor te behandelen. Dit is ook de tijd dat het gebied volledig deel uitmaakte van het graafschap 
Vlaanderen, zodat duidelijk wordt hoe die Vlaamse invloed zich in dit proces heeft gemanifesteerd en 
of er toen al sprake was van een lineaire landschapsontwikkeling van louter inpoldering. Afhankelijk 
van de politieke omstandigheden werden de schorren vanaf de zeventiende eeuw opnieuw bedijkt. Het 
noordelijke deel van het onderzoeksgebied, dit omvat Axel, Terneuzen en Hoek, kwam al snel bij de 
Noordelijke Nederlanden. Het zuidelijke deel met daarin onder meer Philippine, Sas van Gent, Zuid-
dorpe en Koewacht, bleef tot 1644 Spaans. Daarbij is de vraag van belang hoe dit verschil zich in het 
inpolderingsproces heeft gemanifesteerd. Wie waren de bedijkers, waar kwamen ze vandaan en wat 
waren hun motieven om in dit grensgebied in te polderen? 
Verder is het van belang om na te gaan of de stelselmatige bedijking van het overstroomde gebied in 
die vier eeuwen een ononderbroken proces van inpoldering is geweest of dat daarin ook trendbreuken 
zijn waar te nemen. Indien dit laatste het geval is, werden deze dan veroorzaakt door natuurlijke of 
menselijke factoren en zijn deze nu karakteristiek te noemen voor het onderzoeksgebied? In dit 
ontwikkelingsproces zal daarom ook de strategische betekenis van het gebied nader moeten worden 
bekeken. Heeft de toenmalige militaire strategie het inpolderingproces versneld of juist vertraagd en 
hoe lang bleven delen van het onderzoeksgebied daardoor beïnvloed? 
Ook de periode van het Koninkrijk der Nederlanden betekende voor het voormalige Staats-Vlaande-
ren een ommekeer. Het gebied behoorde nu officieel tot de Provincie Zeeland. Tijdens de regering 
van koning Willem I werd het Kanaal van Gent naar Terneuzen gegraven. Ook werd er tot ver in de 
twintigste eeuw ingepolderd. Wat voor invloed heeft dit op de landschapsontwikkeling gehad? Heeft 
dit landaanwinningsproces geleid tot bijzondere problemen en zo ja, welke vormen namen deze aan? 
 
 
2.2 Het landschap in de late middeleeuwen (1000-1500) 
 
Omstreeks het jaar duizend kan het landschap van het onderzoeksgebied grosso modo worden om-
schreven als een afwisselend schorren- en veengebied, doorsneden door enkele oost-west gerichte 
Pleistocene zandruggen en noord-zuid georiënteerde geulen (Laree, Diepenee, Blijde). Deze geulen 
stonden in verbinding met de Westerschelde, die in genoemde periode niet veel verder oostwaarts dan 
Terneuzen reikte. Pas in de 15de eeuw kreeg de Westerschelde haar huidige loop naar Antwerpen, 
waardoor ook de grootste schepen vanaf de Noordzee Antwerpen konden bereiken.  
In het begin van de twaalfde eeuw maken bronnen voor het eerst melding van de aanwezigheid van 
dijken in het onderzoeksgebied. De oudste dijknaam is Fronendike (1114) (Gottschalk 1984: 27) of 
Vroondijke. Dit was gelegen ten westen van het huidige Terneuzen. De verdwenen Vremdijke (= 
Vroondijke)polder herinnert hier nog aan. Andere poldernamen uit de twaalfde eeuw zijn Adendijk of 
Aandijke (ca. 1170) (Gottschalk 1984: 14) en Genderdijk (1163); deze dijken lagen ten noorden en 
noordoosten van Zaamslag. 
De eerste bedijkingen kunnen worden beschouwd als ringbedijkingen rond bestaande schorkernen, 
ook wel ‘oudland’ genoemd. Dit in tegenstelling tot ‘nieuwland’, dat bedijking van nieuw opgeslibd 
land impliceert (Hemminga 2004: 20). 
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Wat Vroondijke betreft ging het inderdaad om een defensieve oudlandbedijking, omdat er in de bron-
nen sprake was van een schaapsstelle (Wizzekinswerf) in de onmiddellijke omgeving. Om die te vrij-
waren van overstroming, legde men een dijk rond dit schor aan (Gottschalk 1984: 25). 
 
De oudst vermelde poldernaam in de streek was de Abbekenspolder, gelegen ten zuiden van Biervliet, 
die van 1200 dateert (Gottschalk 1984: 541). Dit betekent dat er vanaf de dertiende eeuw offensieve 
bedijkingen werden uitgevoerd met de bedoeling om nieuw cultuurland (nieuwland) op de zee te win-
nen. Graaf Philips van de Elzas stimuleerde de aanleg van dijken. Inpolderingen in de late middel-
eeuwen waren eerder herdijkingen van overstroomd land dan aanwinst van nieuw land. Door de vele 
stormvloeden, die overstromingen teweegbrachten, onderging het polderlandschap voortdurend ver-
anderingen. Sommige polders werden herdijkt (weliswaar soms in een andere vorm of met een andere 
oppervlakte dan voorheen), andere verdwenen voorgoed. Vooral bepaalde delen aan de oever van de 
Westerschelde of Honte waren zeer kwetsbaar, bijvoorbeeld ten noordoosten van Terneuzen bij Oud-
Othene en Aandijke (Gottschalk 1984: 541). 
De bedijking van de polders was deels het werk van de grote(re) abdijen uit het Vlaamse achterland, 
zoals Sint-Pieters, Sint-Baafs, Ten Duinen, Boudelo etc. (Dekker 1971: passim). Ook de kleinere 
(vrouwen)kloosters uit de meer directe omgeving zoals Ter Hagen, Doornzele en Oosteeklo lieten 
zich hierbij niet onbetuigd. Daarnaast werden door particuliere ondernemers (adellijke personen of 
rijk geworden handelaren) polders ingedijkt. Een voorbeeld hiervan is de Capellepolder ten noord-
oosten van Axel, genoemd naar Jan van der Gracht, heer van Capelle. In de bedijkte polders werden 
door abdijen uithoven (curtes) of grote landbouwontginningsbedrijven gebouwd. Zo stichtte Boudelo 
een curtis bij Othene. Een curtis of uithof was meestal een omwalde plaats waarop verschillende 
gebouwen stonden voor de bewoners, het vee en de opslag van landbouwproducten. 
In de 12de eeuw nam de bevolking sterk toe en groeiden ook de stedelijke centra. In de loop van die 
eeuw gaven de graven van Vlaanderen stelselmatig veengebieden in ontginning uit, voornamelijk aan 
abdijen, maar ook aan privépersonen die als kolonisten beschouwd kunnen worden. Door de geleide-
lijke toename van het aantal kolonisten/ontginners in een bepaald gebied ontstonden er uiteindelijk 
dorpsgemeenschappen (straatdorpen) met een eigen parochiekerk. Ook in het onderzoeksgebied lagen 
veengebieden, hier ook wel moer genoemd. Een voorbeeld is het Lepemoer dat tussen Assenede, 
Philippine, Hoek, Westdorpe, Zuiddorpe en Zelzate lag. Veen werd al vroeg gebruikt voor de turf-
productie en had economische waarde. Enkele veenontginningsdorpen tussen de lijn Philippine - Sas 
van Gent en Terneuzen waren Moerkerke en Nieuwkerke (gelegen ten noordoosten van Philippine), 
Steeland en Peerboom (gelegen tussen Sluiskil en Terneuzen). Ook Westdorpe en Zuiddorpe moeten 
aanvankelijk veenontginningsdorpen zijn geweest. De moergrond aan het gehucht Cromhoeke, ten 
westen van het dorpscentrum van Zuiddorpe5, was medio veertiende eeuw al grotendeels afgegraven. 
Nadat het veen was ontgonnen, werd het via kanaaltjes (moerleden of moervaarten) naar de stedelijke 
centra in het achterland vervoerd. 
Naast de brandstoffunctie werd het veen ook gebruikt voor zoutwinning (darincdelven). Zout was 
namelijk van groot belang voor het bewaren van bederfelijke producten. Hiertoe werd het veen eerst 
verbrand, daarna werd de as in met behulp van zeewater in zoutpannen verdampt (De Kraker & 
Borger 2007). Axel speelde in deze proto-industriële activiteit van zoutwinning een belangrijke rol 
(selnering). Op het eind evan de vijftiende eeuw waren daar 49 zoutpannen in bedrijf (Gottschalk 
1984: 537, De Kraker 2007: 94-5). Ook in het nabijgelegen Biervliet en Hulst bestond er een leven-
dige zoutnijverheid, terwijl de naam Zelzate eveneens verwijst naar zoutwinning. 
In het midden van de vijftiende eeuw waren de veengebieden in de Vier Ambachten en vooral in het 
Ambacht Axel al grotendeels vergraven. Het betekende het einde van de economische bloeitijd van dit 
gebied. De keerzijde van de medaille was echter dat nu een overwegend zandige en relatief waarde-
loze ondergrond (wastine) achterbleef. De afgraving had bovendien tot gevolg dat het gebied lager 
kwam te liggen ten opzichte van de zeespiegel. Dit zou enkele decennia later tot desastreuze gevolgen 
leiden voor het westelijk deel van het onderhavige gebied, in casu het noordelijk deel van het Boek-
houter Ambacht. De gevolgen van het verveningsproces zouden zich ook een eeuw later nog doen 
gelden. Het was de oorzaak zijn dat een nog groter deel van het gebied gedurende lange tijd aan de 
getijdenwerking van de zee bloot gesteld zou zijn. 

                                                 
5 Ook parochie van Moere, genoemd naar de heren van de Moere die er een kasteel hadden. 
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Het middendeel van Zeeuws-Vlaanderen was tot het derde kwart van de 14de eeuw vrijwel gespaard 
gebleven van grote overstromingsrampen. Dat veranderde in 1375. Op 8 oktober van dat jaar werd het 
westelijk deel van het gebied door een stormvloed getroffen. Praktisch heel het noordelijk deel van 
het Boekhouter Ambacht verdween onder water, doordat de toegangsgeul van de Honte naar Biervliet 
(Biervlietermuden) door het opstuwende zeewater veranderd was in een brede geul. Een aantal 
dorpen, zoals Wevelswale, Boterzande, Koudekerke, Groede en Ter Piet, verdween voorgoed van de 
kaart. Ook de oudste polder in deze streek, de Abbekenspolder, overstroomde. De verwoestingen door 
deze stormvloed breidden zich ook naar het westen (tot voorbij IJzendijke en richting Oostburg) uit. 
In het aanpalend noordelijk deel van het Asseneder Ambacht was er eveneens schade geleden. Ook in 
het noordwestelijk deel van het Axeler Ambacht had de stormvloed bij Oud-Othene flink toegeslagen. 
Het overstroomde land zou als gevolg hiervan de geschiedenis ingaan als Breckeme, afgeleid van 
brexem wat grondbraak of oeverval betekent. Later werd de naam verbasterd tot Braakman.6 
Omdat nu het gevaar bestond dat zonder ingrijpen ook heel het noordelijk deel van het Asseneder 
Ambacht zou overstromen, werd een lange weerdijk aangelegd. Deze liep vermoedelijk vanaf Sluis 
richting Oostburg, om ten westen van dat stadje af te buigen in zuidelijke richting naar Sint-Laureins 
(nu België). Van daar (gehucht Zonne) strekte de dijk zich uit in oostelijke richting tot voorbij Boek-
houte. Ten oosten van deze plaats boog de dijk af in noordelijke richting (via het huidige Philippine) 
om een aansluiting te maken bij de zeedijk van de Vremdijkepolder. De dijk was aangelegd ter be-
scherming van het noordelijk deel van het Asseneder Ambacht, maar ook om het zuidelijk gelegen 
gebied van het Boekhouter Ambacht en het Vrije van Brugge van overstroming te vrijwaren. Oor-
spronkelijk noemde men deze dijk de Landsdijk (Gottschalk 1984: 421). Later zou die bekend worden 
onder verschillende andere benamingen, zoals de Dijk van Artois en de Graaf Jansdijk. 
 
Tabel 1  Bedijkte polders voor 1500. 
Nr. Naam Jaar bedijking 
1 Noordpolder bij Terneuzen < 1400 
2 Lievenspolder < 1500 
3 Willemskerkepolder < 1500 
4 Capellepolder bij Axel < 1500 

 
 
2.3 Het landschap in de vijftiende eeuw 
 
Ook in de 15de eeuw hebben enkele overstromingen invloed gehad op het landschap. De bekendste 
zijn die van 1404, 1421 en 1424. Hier wordt alleen ingegaan op de Sint-Elisabethsvloed van 1421. 
Deze bracht aanzienlijke schade toe op veel plaatsen langs de Hontekust. De polder Boterzande ten 
oosten van Biervliet bezweek. De Nieuwersluis, gelegen in de Landsdijk iets ten noordoosten van het 
huidige Philippine, werd ook door de storm weggespoeld. In het Axeler Ambacht veroorzaakte de 
stormvloed veel wateroverlast in de parochies Zaamslag, Othene en Aandijke (Gottschalk 1984: 421).  
Het einde van de vijftiende eeuw betekende opnieuw onheil voor het gebied. Door de oorlog die 
tussen Maximiliaan van Oostenrijk en Gentse milities woedde, was het huidige Zeeuws-Vlaanderen 
oorlogsgebied geworden en werd het afgestroopt door plunderende legerbendes. Als gevolg hiervan 
werd het onderhoud van de bestaande waterstaatswerken in de streek verwaarloosd. Daardoor kon het 
gebeuren dat op 24 augustus 1488 de Nieuwersluis, die ervoor zorgde dat het zuidelijk deel van het 
Asseneder Ambacht zijn oppervlaktewater kon lozen op de Braakman, doorbrak. Hoewel men aan-
vankelijk trachtte het ontstane gat te dichten, slaagde men daar door de oorlogsomstandigheden niet 
in. Het gevolg was dat gat door de getijdenwerking gedurende het daaropvolgende winterseizoen nog 
groter werd. Hierdoor kreeg de zee vrij spel in het achterliggend gebied dat ten gevolge van de ont-
vening in de loop der eeuwen een lager maaiveld had gekregen.  
De oorlog eindigde pas in 1492 met de Vrede van Cadzand. In praktisch vier jaar tijd bleek heel het 
noordelijk deel van het Asseneder Ambacht onder water te zijn verdwenen, met inbegrip van de veen-
ontginningsdorpen Vremdijke, Willemskerke, Steeland, Peerboom, Hertinge, Moerkerke en Nieuw-
kerke (zie Figuur 2). 

                                                 
6 De Braakman stond ook bekend als Zuudzee. 
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Figuur 2  Reconstructiekaart van het overstroomde gebied ten gevolge van de doorbraak van de (Oude) Lands-
dijk of Dyk van Artois, ook wel Graaf Jansdijk genoemd (Uit: De Kraker 1997). 
 
Eind 1493 bereikte het zeewater al de kadedijkjes van de Oostvaart (lopend van Axel naar Zuid-
dorpe); zie De Kraker (1997: 24). In totaal ging tussen 11.000-13.000 ha verloren (De Kraker 1997: 
170). De hoofdplaatsen Assenede en Axel werden acuut door het water bedreigd. De landsvorst liet 
daarom een 25 km lange dijk aan leggen. Dit diende te gebeuren op kosten van de streek en zelfs van 
een verderaf gelegen gebied, zoals Beveren, onder het mom dat ook die plaatsen door de aanleg ge-
vrijwaard zouden worden van overstromingsgevaar. De dijk sloot in het zuidwesten bij de Kapelle-
polder (Boekhoute) aan op de bestaande Landsdijk die ongeveer een eeuw eerder was gelegd. Van 
daar liep die vervolgens via Assenede, het latere Sas van Gent en Westdorpe richting Axel. Daar boog 
hij om in noordelijke richting om aan de Groeninge- en Mulmepolder ten westen van Terneuzen te 
eindigen (Fig. 2). Deze polders hadden het jarenlange gebeuk van het zeewater weten tegen te hou-
den. Deze dijk werd aangelegd in 1494 en kreeg eveneens de benaming Landsdijk. Om hem te 
onderscheiden van de dijk die was aangelegd na het ontstaan van de Braakman (in 1375), sprak men 
van de Nieuwe Landsdijk. Zijn veertiende-eeuwse evenknie werd logischerwijze Oude Landsdijk 
genoemd. Verwarring lag uiteraard voor de hand. Daarom werd de Oude Landsdijk op den duur Graaf 
Jansdijk (of Dijk van Artois) genoemd. Een benaming die in de tweede helft van de 17de eeuw door de 
tijdgenoten ook aan de nieuwe Landsdijk werd gegeven. Dit gaf opnieuw aanleiding tot verwarring. 
Tegenwoordig komt de naam Graaf Jansdijk voor in Westdorpe en bij Schapenbout en herinnert nog 
aan de Nieuwe Landsdijk (van 1494). 
We zien dus dat op het einde van de middeleeuwen de landschapsontwikkeling in sterke mate was 
bepaald door veenontginningen. Daardoor was het maaiveld van het landschap verlaagd en kregen 
stormvloeden en overstromingen vrij spel. Ook militaire activiteiten in de streek hebben op het einde 
van de eeuw hun stempel gedrukt op de landschapsontwikkeling. 
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2.4 Het landschap in de zestiende eeuw 
 
2.4.1 Landaanwinst 
Nadat in 1494 de Nieuwe Landsdijk was aangelegd, vormde deze een basis voor het verder herdijken 
van overstroomd gebied. De eerste polder die werd bedijkt was de Andriespolder (Tabel 2 en Fig. 4). 
Deze lag net benoorden het centrum van de hoofdplaats van het Asseneder Ambacht. Andries Andries 
en Jeronimus Laurein waren hierbij de voornaamste geldschieters. Andries was op dat moment 
beroepshalve grafelijk rentmeester van Zeeland Bewesterschelde (Walcheren en Noord- en Zuid-
Beveland) en Laurein ontvanger-generaal voor Vlaanderen. In 1506 verrees ten westen van Philippine 
de Philippinepolder. Ook hier was Laurein de voornaamste bedijker. Enige jaren later werd zuidelijk 
ervan de SintJans-polder drooggelegd. Andries Andries was hierbij eveneens een van de medebedij-
kers. Ten oosten ervan zou in 1519 de Nicasiuspolder worden ingedijkt door raadsheer Nicasius Clais-
sone. In de eerste twee decennia van de 16de eeuw werd in totaal circa 865 gemeten (+ 380 ha) bedijkt. 
In het noordelijk deel, ten westen van Terneuzen, werd in 1517 de Willemskerkepolder (groot circa 
420 ha) drooggelegd (De Kraker 1997: 54). Vijfentwintig jaar later verkreeg Jan van de Walle, heer 
van Douvye (op 7 januari 1543 ) het recht om in de directe omgeving 2.500 gemeten (1.100 ha) in te 
dijken in een of meerdere polders. Dit moest wel gebeuren binnen een termijn van zes jaar. Indien de 
bedijking werd uitgevoerd, zou een groot deel van de zeedijken van de aanpalende Vremdijke- en 
Willemskerkepolders minder onderhoudskosten vergen. Daarom was in het octrooi bepaald dat de 
Vremdijkepolder vier karolusgulden per gemet als recht van dijkvelling aan de nieuwe bedijking dien-
de af te dragen en de Willemskerkepolder drie karolusgulden per gemet. Bovendien zou ook suatie-
geld betaald moeten worden door voornoemde polders, wegens het lozen van hun binnenwater via de 
zeesluis van de nieuwe bedijking.7 Als resultaat van dit octrooi ontstonden de Lovenpolder (1542) en 
Koudepolder (1545) (Zuurdeeg 1972: 14) met een grootte van respectievelijk 460 ha en 494 ha.  
 
Een verwoestende stormvloed (Sint-Felixvloed) die in de nacht van 5 november 1530 de Zeeuwse 
enVlaamse kusten teisterde, zorgde ervoor dat het bedijkingswerk ten westen van Terneuzen weer 
ongedaan werd gemaakt. Ook de drie kleine poldertjes (Mulmen, Groeninge en Lieven Leys) bezwe-
ken. Aan de oostkant van Terneuzen en bij Zaamslag was de ramp eveneens groot. Een aantal polders 
overstroomde, te weten: de Aandijkepolder, Zaamslagpolder, Oud en Nieuw Othene en ook een deel 
van de Triniteitspolder. De polders ten westen en zuidwesten van Axel bleven ook niet droog; het 
zeewater kwam zelfs tot vlakbij het centrum van Axel. 
De stormvloed van 1532 bracht opnieuw veel schade teweeg en nu ontsnapte ook het zuidelijk deel 
van het onderzoeksgebied er niet aan. De Andries-, Sint-Jans- en Philippinepolder moesten eraan 
geloven en het gebied tussen Westdorpe en Zelzate verdween eveneens in de golven. In de omgeving 
van Terneuzen bleef de schade relatief beperkt. Na deze stormrampen kwam het gebied gedurende 
een tweetal decennia in rustiger vaarwater terecht. Op 12 januari en 15 februari 1552 was het echter 
weer prijs. Door de stormvloeden overstroomde aan de kust, ten oosten en ten westen van het kwartier 
van Terneuzen, bijna hetzelfde gebied als in 1530. Loven- en Willemskerkepolder konden hun voeten 
ternauwernood droog houden. 
In dezelfde periode zijn in het zuidelijk deel van het Braakmangebied opnieuw bedijkingsactiviteiten 
waar te nemen. Zo kregen de Antwerpse advocaat Jacob van Merendre, samen met Pieter van Hecke 
op 8 mei 1555 een octrooi van Karel V om een gebied van 1.134 gemeten of ongeveer 500 hectare in 
te dijken. Het schorrengebied strekte zich uit vanaf de hoek van de Kapellepolder (bij Boekhoute) tot 
iets ten westen van Sas van Gent. Deze plaats was overigens pas enige jaren voordien gesticht als 
haventoegang naar Gent (1547). 
Uiteindelijk zou maar een derde of circa 400 gemeten bedijkt worden onder de naam Penninckmees-
terpolder (De Vleesschauwer 1993: 209). Later veranderde de polder van naam en heette voortaan de 
Roodepolder. Vlakbij mocht Jan van Berghen zijn geluk beproeven om de verdronken Philippine-
polder, gelegen ten westen van Philippine, opnieuw in te dijken. De bedijking zou echter na veel 
moeilijkheden pas in 1566 worden voltooid. In het noordelijk deel van het Braakmangebied werd aan 
de zuidwestzijde van de Vremdijkepolder door Jacob de Vos een polder bedijkt van circa 200 geme-
ten (89 ha) groot. De polder kreeg de naam van zijn bedijker (De Kraker 1997: 100). 

                                                 
7 RAG, Sint-Pietersabdij, charters, nr. 2164. 
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Ook is er nog sprake van een Godtspoldertje daar vlak in de buurt, dat bedijkt zou zijn door Stephanus 
Caltenoffer (De Kraker 1997: 100). Beide poldertjes zouden echter geen lang leven beschoren zijn, 
gezien hun ligging aan de stroomgeul van de Braakman.  
Niet alle in die periode verleende bedijkingsoctrooien leidden tot een bedijking. Zo kreeg op 12 
december 1561 Adolf van Bourgondië, heer van het West-Vlaamse dorp Wakken,8 een octrooi om 
ongeveer 133 ha land in te dijken tussen de Andriespolder en Sas van Gent. Om tot nu toe onbekende 
reden droeg hij het octrooi een jaar later over aan de stad Gent, die echter nooit tot bedijking over-
ging. Vermoedelijk zou de zeedijk van de nieuwe polder te dicht tegen de vaargeul naar Sas van Gent 
komen te liggen. Dit kon de opslibbing van die economisch zo belangrijke vaargeul voor Gent be-
spoedigen; zie Figuur 3 voor een overzicht van het gebied. Van Bourgondië kreeg in januari 1571 
opnieuw een octrooi om binnen tien jaar ca. 288 ha (650 gemeten) in te dijken, voornamelijk ten 
noorden van de Andriespolder (De Vleesschauwer 1993: 210). Ook uit dit octrooi ontstond(en) geen 
nieuwe polder(s). Uiteindelijk zou de Gentenaar François de Langhe tussen 1598 en 1610/11 dit ge-
bied indijken.9 
 

 
 

Figuur 3  Kaart van midden Zeeuws-Vlaanderen die het landschap (polders en schorren) weergeeft in het 
midden van de 16de eeuw. De Nieuwe Landsdijk is aangegeven als scheiding tussen het vasteland in het zuiden 
en het schorren- en poldergebied in het noorden. De dijk begint bij de Sint-Janspolder (linksonder) en loopt tot 
aan de Willemskerkepolder ten westen van Terneuzen (Ter Neusen). De dijk dateert uit 1494 en diende als basis 
voor latere inpolderingen. In het midden van de kaart wordt de ligging van het verdwenen veenontgingingsdorp 
Nieuwkerke (Nieukerke) vermeld. De dijk, die vanaf de Sint-Janspolder in westelijke richting loopt, is een deel 
van de Oude Landsdijk en begon te Sluis en eindigde aan de Koudepolder ten westen van Terneuzen. De schei-
dingsdijk tussen de Sint-Jans- en de Capellepolder en het stuk dijk ten noorden ervan is een restant van de Oude 
Landsdijk (Zeeuws Archief: Atlas Hattinga; nr. 417). 
 
 
 

                                                 
8 Adolf van Bourgondië was ook grootgrondbezitter in het aanpalende Assenede. 
9  De indijking zou resulteren in drie nieuwe poldertjes, die naar de indijker respectievelijk de Eerste, Tweede en 

Derde De Langhepolder werden genoemd. Later raakten ze bekend als Bakkers-, Pennemans- en Mariapolder. 
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2.4.2 Landverlies 
2.4.2.1 Stormvloed van 1570 
De stormvloed die in de nacht van 1 op 2 november 1570 huishield, is de volgende etappe in de ont-
wikkeling van het gebied. Deze Allerheiligenvloed heeft zeer veel schade veroorzaakt in de noorde-
lijke en zuidelijke Nederlanden. De pastoor van Zaamslag schreef hierover dat de zeedijken ten oosten 
van Terneuzen tot aan Campen ernstig waren geschoffiert ende geschuert (De Kraker 1993: 118). De 
Nieuw-Othenepolder, even ten oosten van Terneuzen, was overstroomd maar het ontstane stroomgat 
in de zeedijk kon met man en macht toch spoedig worden gedicht. Ook de ernaast liggende Oud-
Othenepolder was over een grote lengte tot in het vierkante dijklichaam beschadigd. Daarnaast waren 
nog een paar kleine poldertjes (Weelden- en Schreijdijkpolder) geïnundeerd. Ten gevolge van het 
tempeest waren circa 2.500 gemeten (1.100 ha) polderland in de omgeving van Zaamslag aan de 
golven ten prooi gevallen. In de zeedijk van de Klein-Copwijckpolder (gelegen aan de oostzijde van 
de Hulsterhavengeul) werd ook een gat geslagen van ongeveer 65 m lengte en een diepte van bijna 4 
meter. Op dezelfde plaats was in 1532 eveneens een stroomgat ontstaan waardoor de achterliggende 
Zaamslag- en Aandijkepolder waren overstroomd.  
Ook aan de westzijde van Terneuzen ging de Allerheiligenvloed niet ongemerkt voorbij. De vlakbij de 
Hontekust liggende Lieven Leys-, Mulme- en Groeningepolder verdwenen onder water, evenals de 
zuidelijk eraan palende Vremdijkepolder. In totaal ging het om ruim 444 ha die in 1551 opnieuw 
werden drooggelegd. De Groeningepolder zou niet meer worden ingedijkt. Daardoor kwam nu een 
groot deel van de dijk van de Willemskerkepolder binnen het bereik van de stroming van de Wester-
schelde te liggen. Bij Sas van Gent, in het zuidelijk deel van het Braakmangebied kon men, door op 
tijd in te grijpen, een inundatie voorkomen. Aan de Nieuwe Landsdijk ten oosten van deze haven-
plaats was ook schade ontstaan door de storm, hoewel de bronnen daarover niet erg duidelijk zijn. 
 
2.4.2.2 Militaire inundaties  
Tijdens het laatste kwart van de zestiende eeuw werd het gebied nog op een andere manier geteisterd. 
De oorzaak ervan was nu niet het natuurgeweld, maar politiek-strategisch ingrijpen ten gevolge van 
de Tachtigjarige Oorlog die een sterke invloed had op het landschap in de streek. Gedurende geheel 
de Tachtigjarige Oorlog bleef Zeeuws-Vlaanderen het frontgebied tussen de strijdende partijen. Het 
begon met de verovering van Terneuzen in 1583 door een Duits huurlingenleger onder leiding van de 
graaf Von Hohenlohe, die er een schans aanlegde. Deze is nog bekend als de Moffenschans (Prinsen 
& Stockman 1993: 16). Na de inname vormde het een bruggenhoofd van waaruit het verder achter-
liggend gebied stelselmatig werd veroverd.  
Ter verdediging van het bruggenhoofd werd in het noordelijk deel van het Axeler Ambacht de zeedijk 
van de Aandijkepolder nabij Campen, aan de Hulsterhavengeul, doorgestoken op 10 mei 1584. 
Hierdoor ontstond het Hellegat, een brede stroomgeul die via het Canael van Axel aansloot op de 
oostelijke zijarm van de Braakman. De actie had niet het gewenste resultaat omdat de binnendijken 
van de Aandijkepolder het doorstromen van het zeewater verhinderden (De Kraker 1997: 135). 
Daarop besloot men de zeesluis van de Nieuw-Othenepolder te vernielen, wat gebeurde op 20 juli 
1584. Ondertussen had men ook aan de westzijde van Terneuzen de Willemskerkepolder laten in-
lopen. Zodoende was Terneuzen voor de Spaanse troepen een praktisch onneembaar eiland geworden. 
Op 17 juli 1586 veroverden de Staatse troepen bij verrassing Axel. Tezelfdertijd stak men de sluis bij 
Buucxgate, gelegen ten westen van Axel in de Nieuwe Landsdijk door, zodat het gebied ten zuiden 
van Axel overstroomde. 
Ook de Schoordijk, die de grens tussen het Axeler en Hulster Ambacht vormde, werd doorgestoken en 
zo kwam het zeewater tot aan de vestingwallen van Hulst en de dijk die Hulst met Sint-Jansteen en 
het Vlaamse achterland verbond (Steensedijk). Door de getijden-werking zou het zeewater steeds 
verder naar het zuiden opdringen tot aan de hoger gelegen delen van het Waasland (De Kraker 1997: 
135). De gevolgen van deze oorlogsinundaties voor het landschap waren na enkele maanden al 
onherstelbaar. De invloed op het landschap was groter dan wat de stormvloeden hadden weten te 
bewerkstelligen. Na het militair ingrijpen bleef er in het noorden, ten westen van het fort Terneuzen, 
nog polderland over, bestaande uit de Koude-, Loven- en Vremdijke-polder. In het midden van het 
gebied was het vestingstadje Axel als eilandje overgebleven, dat in de winter 1587/88 bijna in de 
golven verdween. Alleen de polders die ten noorden van de Landsdijk bij Assenede lagen, nu deels op 
Belgisch grondgebied, hadden de strijd goed doorstaan. Voorwaar een trieste balans. 
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2.4.2.3 Herstel van het landschap 
Spoedig zou met herstel van het verloren gegaan gebied worden begonnen. In 1589 kon de Triniteits-
polder, na een mislukte poging twee jaar voordien, definitief op de zee worden teruggewonnen. De 
bedijking gebeurde op kosten van de Gecommitteerde Raden van Zeeland, met andere woorden ze 
kwamen voor rekening van het Zeeuwse gewest. De Sparcxpolder en Eglantierpolder (tussen Axel en 
Triniteitspolder) werden in datzelfde jaar drooggelegd. In totaal ging het om bijna 444 ha (1.000 
gemeten) landaanwinst. Aan de westzijde van Terneuzen poogde men de Willemskerkepolder op-
nieuw droog te leggen. Dit gebeurde op particulier initiatief in 1590, maar er kon slechts 568 geme-
ten (ca. 253 ha) ingedijkt worden in plaats van de beoogde 700 gemeten (ca. 312 ha). Vier jaar later 
overstroomde de polder opnieuw evenals de Sparcx- en Eglantierpolder. Ze konden kort nadien weer 
worden herdijkt.  
In 1593 verzocht de magistraat van Terneuzen, Axel en Biervliet de Staten-Generaal toestemming om 
de schorren tussen Triniteitspolder en Willemskerkepolder te bedijken. Bij dit verzoek zat ook het 
buitengedijkte stuk van diezelfde Willemskerkepolder. Omdat niet duidelijk was wat voor conse-
quenties dit zou hebben voor de fortificatiewerken van Terneuzen, wilden de Staten-Generaal (lands-
bestuur) aanvankelijk geen toestemming geven. Uiteindelijk zou de bedijking van de schorren pas in 
1599 plaatsvinden door particulier ondernemerschap, resulterend in de Goesschepolder (ca. 171 ha); 
zie Tabel 2 en Figuur 4. Oostelijk van deze polder en palend aan de zuidzijde van de Vlooswijkpolder 
werd door de bedijkers van de Goesschepolder ook de Zevenaarpolder drooggelegd met een opper-
vlakte van 684 gemeten (ca. 305 ha). Deze stond aanvankelijk bekend als Sevenheerenpolder, omdat 
het recht tot bedijken door de magistraat was verkocht aan ‘zeven voorname en vermogende heren’.10 
In beide polders bezat de magistraat van het Kwartier van Terneuzen (Terneuzen, Axel en Biervliet) 
totaal 65 gemeten (ca. 29 ha). In de periode 1589-1600 was er aan de westzijde van Terneuzen onge-
veer 1.000 gemeten (ca. 445 ha) opnieuw ingedijkt, terwijl aan de zuidoostelijke zijde van Terneuzen 
ca. 1.636 gemeten (ca. 729 ha) land was teruggewonnen op de zee (De Kraker 1997: 162-3). 
Ook voor de omgeving van Axel bestonden er plannen tot herbedijking. In 1591 werd aan Aernoult de 
Makere en Jacques Verhoole octrooi verleend. Samen met een aantal anderen bedijkten ze op korte 
tijd een vijftal polders ten noorden en noordoosten van het stadje. De eerste polder die bedijkt werd 
was de Capellepolder in het noordoosten, kort daarna gevolgd door de Visscherspolder en Eglantier-
polder. De Grote Buthpolder en Noordpolder waren de laatste in de rij, zodat in 1595 1.431 gemeten 
(ca. 638 ha) schorgrond was ingedijkt. Op 31 maart 1595 kreeg de plaatselijke magistraat (van Axel, 
Terneuzen en Biervliet) toestemming van de Staten-Generaal om het verdronken land van Beoosten-
blij opnieuw te bedijken. 
Bij de drooglegging die in maart 1596 begon, waren soldaten uit het garnizoen van Axel betrokken. 
De werkzaamheden verliepen aanvankelijk voorspoedig. Door de belegering van Hulst en de rond-
trekkende soldaten moesten de bedijkingwerkzaamheden echter noodgedwongen worden stopgezet, 
zodat het al ingedijkte stuk weer aan de zeegolven werd prijsgegeven. Op 27 december 1597 verkreeg 
de magistraat een nieuw octrooi, maar tot de uitvoering ervan werd niet overgegaan. Dit zou pas een 
halve eeuw later gebeuren. Onder meer om militair-strategische redenen werd het geulengebied ten 
zuiden van Axel voorlopig niet ingedijkt.  
Helemaal in het zuiden van het gebied, vlakbij Sas van Gent, vonden aan het einde van de 16de eeuw 
bedijkingsactiviteiten plaats. Dit gebied stond, in tegenstelling tot het Kwartier van Terneuzen, onder 
Spaans toezicht. Op 26 november 1598 verleende aartshertogin Isabella een bedijkingconcessie aan de 
Gentenaar François de Langhe. Hij kreeg het recht om samen met een aantal vennoten 300 gemeten 
(ca. 134 ha) land in te dijken ten oosten en ten noorden van de Andriespolder. Hiervoor was in 1571 al 
een octrooi gegeven aan Adolf van Bourgondië die er echter geen uitvoering aan had gegeven. Als 
resultaat van deze concessie werden tussen 1598 en 1602 twee poldertjes ingedijkt ter grootte van 320 
gemeten (ca. 143 ha). Aanvankelijk stonden ze bekend onder de Eerste en Tweede de Langhepolder. 
Later veranderden de namen in Bakkers- en Pennemanspolder. In 1602 verkreeg François de Langhe 
het recht om nog eens 900 gemeten (ca. 401 ha) in te dijken. Maar dit zou omwille van de oorlogs-
omstandigheden in dit gebied niet worden verwezenlijkt (De Vleesschauwer 1993: 210).  

                                                 
10 Na indijking van de Nieuw-Zevenaarpolder in1648 wordt deze polder Oud-Zevenaar genoemd. Het geld voor 

de bedijkingen in het Kwartier van Terneuzen was voornamelijk afkomstig van Walcherse en Zuid-Beveland-
se investeerders, aangevuld met plaatselijk kapitaal. 
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Figuur 4  Overzicht van de bedijkte polders in 1600. Zie de Tabellen 1 en 2 voor de nummering. Tot 1664 be-
hoorde de streek tussen Sas van Gent en Boekhoute ook tot het onderzoeksgebied. 
 
Door een stormvloed op Tweede Paasdag 1606 overstroomden in de omgeving van Terneuzen de 
Goessche- en Sparcxpolder. Ze werden kort daarop herdijkt. In 1608 zou tussen de vesting Terneuzen 
en de Goesschepolder een nieuwe bedijking onder de naam Vlooswijkpolder alias Nieuw-Willems-
kerkepolder ontstaan.11 Het bedijkingsoctrooi was al in 1595 door de Staten-Generaal aan de magis-
traat van Axel, Terneuzen en Biervliet verleend.12 Die gaven het, wegens de krappe eigen financiële 
middelen, over aan een vermogend burger van Rotterdam, een zekere Bartolt van Vlooswijk (Zuur-
deeg 1972: 21). Van Vlooswijk was lid van de vroedschap aldaar en meerdere malen burgemeester 
van die stad. 
In de omgeving van Axel was de schade van de stormvloed veel groter. De pas bedijkte polders waren 
praktisch allemaal weer ingelopen (De Kraker 1997: 168). Nadat de aanvankelijke bedijkers een 
nieuw en zeer gunstig octrooi hadden weten te bedingen bij de Staten-Generaal, begon men aan de 
herdijking. In 1607 werden de Eglantier- en Visscherspolder opnieuw drooggelegd. Ook de Noord-
polder kon spoedig met geld van de plaatselijke magistraat, de kerkenraad van Axel en de Staten van 
Zeeland opnieuw worden ingezaaid. De herdijking van de Buthpolder werd in 1608 voltooid. Nog 
maar net waren de herdijkingen een feit of op 18 februari 1609 sloeg opnieuw een hoge vloed toe. De 
Capelle-, Visschers-, Vlooswijk- en vermoedelijk ook de Sparcxpolder overstroomden. Spoedig 
zouden ze echter, met uitzondering van de Capellepolder (zie § 2.5.3) weer worden drooggelegd (De 
Kraker 1997: 168). 
De gevolgen van de turfwinning bleven ook in de zestiende eeuw merkbaar. Door de lage ligging viel 
het gebied gemakkelijk ten prooi aan stormvloeden en moedwillige inundaties om militaire redenen. 
Op deze wijze was praktisch 90% van het onderzoeksgebied ten prooi gevallen aan de golven. Met 
herdijking werd in de jaren ’90 op bescheiden schaal weer begonnen. 

                                                 
11  Omdat met deze polder een deel van de vroegere Willemskerkepolder werd ingedijkt. 
12  WZV/VBP, Vlooswijkpolder, nr. 787. Genoemde stadjes hadden de schorren verkregen van de Graaf van 

Vlaanderen, in ruil voor een geldlening. Het ging dus om een ruilschenking. 
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Tabel 2  Bedijkte polders in de zestiende eeuw. 
Nr. Naam  Jaar bedijking 
5 Andriespolder 1504 
6 Philippinepolder 1506/1566 
7 Sint-Janspolder 1510 
8 Nicasiupolder 1526 
9 Lovenpolder 1542 
10 Koudepolder 1545 
11 Penninckmeester- of Roodepolder 1556 
12 1e François de Langhe- of Backerspolder 1598 
13 Oude Zevenaarpolder 1598 
14 Goesschepolder 1599 
1506/1566: Jaar eerste bedijking/jaar laatste bedijking. 
 
 
2.5 Het landschap in de zeventiende eeuw 
 
In deze paragraaf zal worden nagaan of het verloren gegane gebied in de 17de eeuw opnieuw werd 
bedijkt of herdijkt, ofwel dat militaire acties dit opnieuw hebben bemoeilijkt. Met andere woorden, 
was er in deze eeuw sprake van een lineair bedijkingproces of zijn daarin nog bepaalde fasen te onder-
scheiden? Ookwordt beschreven waar en hoe er werd bedijkt en wat daarbij de overwegingen waren. 
 
2.5.1 Landaanwinst: periode 1609-1621 
Gedurende de eerste helft van de 17de eeuw bleven de vijandigheden tussen de Noordelijke en Zui-
delijke Nederlanden, met uitzondering van de jaren 1609-1621, voortduren. Dit Twaalfjarig Bestand 
werd op 9 april 1609 te Antwerpen gesloten tussen de Noordelijke Nederlanden en landvoogd Aarts-
hertog Albert van Oostenrijk namens Spanje. Het Bestand was voor het Noorden zeer gunstig. Alle 
territoriale gebieden die het tot dan toe had veroverd op het Zuiden, waaronder Zeeuws-Vlaanderen, 
werden erkend en de Schelde bleef gesloten (Van Roosbroeck 1972: 229). 
Dankzij het Twaalfjarig Bestand brak er nu een relatief rustige periode aan waardoor de economie 
aantrok en zakenlui weer durfden te investeren. Dit had directe gevolgen voor het landschap in 
Zeeuws-Vlaanderen. Het betekende de inpoldering van een groot aantal schorrengebieden die door de 
militaire inundaties van een kwart eeuw voordien waren ontstaan. 
 
2.5.1.1 Polders van François de Langhe  
In de omgeving van Sas van Gent zijn de eerste bedijkingen waar te nemen. Het gaat om één kleinere 
en één grote polder. De kleinere polder is de huidige Mariapolder13, nu op Belgisch grondgebied gele-
gen en die aanvankelijk Derde De Langhepolder werd genoemd naar zijn bedijker François de Langhe 
die hier ongeveer een decennium voordien al twee poldertjes had ingedijkt. De polder was 300 ge-
meten (ca. 134 ha) groot (Tabel 3 en Figuur 8). 
 
2.5.1.2 Albertpolder 
In november 1610 verleenden de aartshertogen Albert en Isabella van Oostenrijk een bedijkings-
octrooi voor het gehele schorrengebied tussen de vestingstadjes Sas van Gent en Philippine. Het ge-
bied was 3.000 gemeten (ca. 1337 ha) groot en stond bekend als Sint-Jansschorre.14 Tot de voor-
naamste inleggers of bedijkers behoorden drie gefortuneerde kooplieden: Jacob van Lom uit Keulen, 
Jacob de Somere uit Antwerpen en Gillis Deeghbroot uit Brugge. De twee laatsten waren overigens 
hofleverancier bij de aartshertogen en zaten dus vlakbij het vuur. Later voegde zich bij dit drietal nog 
een aantal achterconsorten die de bedijking hielpen medefinancieren. Met de drooglegging werd in 
het voorjaar van 1611 gestart. Volgens het octrooi moest de bedijking op 31 december klaar zijn. 
Door het voortijdig overlijden van de voornaamste geldschieter Van Lom ontstonden er echter finan-
cieringsproblemen. De overige bedijkers gingen daarom op zoek naar medeconsorten (medebe-
dijkers), maar dat kostte uiteraard tijd. Daarom verkreeg men een prolongatieoctrooi voor één jaar. 

                                                 
13  Genoemd naar de dochter van de voornaamste indijker François de Langhe. 
14  Omwille van een vijftiende-eeuwse Sint-Janskapel die bij de grote overstromingsramp van 1488-1492 defi-

nitief door het zeewater werd verzwolgen. 
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De bedijking kon in 1612 worden opgeleverd, zij het dat maar circa tweederde of 2.200 gemeten (ca. 
980 ha) werd ingedijkt. De reden was dat de havengeul naar Assenede vanuit de Braakman te breed 
en te diep was om afgedamd te worden (De Vleesschauwer 1994: 209-20). Een bijzonderheid bij deze 
bedijking is wel dat de aartshertogen de helft van de nieuwe polder voor zichzelf hadden gereser-
veerd.15 Dit gedeelte werd echter kort na de oplevering doorverkocht aan de groote gelanden (voor-
naamste bedijkers). Zie ook Figuur 5. 
 

 
 

Figuur 5  Kaart van de Albertpolder uit 1620, gemaakt door Lucas Hoorenbault. Horenbault was landmeter 
tijdens de bedijking van de polder en later ook nog dijkgraaf. Op de kaart staan eveneens de drie polder(tje)s van 
François de Langhe afgebeeld (later de Bakkers-, Pennemans- en Mariapolder genoemd). De meest zuidelijke 
dijk is een deel van de Nieuwe Landsdijk (Rijksarchief Gent: Kaarten en Plannen; nr. 672). 

                                                 
15  Ook in de Lovenpolder behield de landsvorst zich het recht voor op een deel van de ingedijkte polder. 
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De nieuwe bedijking zou genoemd worden naar de begunstiger van het octrooi, aartshertog Albert van 
Oostenrijk. In 1614 kreeg Philippe Prats, secretaris van de Geheime Raad en vertrouweling van de 
aartshertog, het recht om de polder als hoge of vrije heerlijkheid in te richten.16  
In 1614 kreeg de polder als compensatie voor een clausulewijziging in het bedijkingoctrooi het recht 
om in de polder een weekmarkt en twee jaarmarkten te houden. Hiervoor was een plein in kavel 2 
voorzien, vlakbij Sas van Gent, dat onder de benaming mert op de polderkaart van 1620 stond aange-
geven. Naast het marktplein stond het Heerenhuijs. Dit was het huis van de heren (grote) gelanden, 
waar de jaarlijkse algemene vergadering van het polderbestuur plaatsvond. Ook het schepencollege 
van de heerlijkheid Sint-Albert hield hier zijn vergaderingen. Daarnaast werd het herenhuis verpacht 
als herberg. Er waren ook plannen om een kerk(je) te bouwen in de polder, maar daar zou het echter 
bij blijven. In de omgeving van het marktplein en het herenhuis en in kavel 2017 waren 23 percelen 
voorzien om in cijnspacht te worden uitgegeven om zo de bewoning van de polder door niet-land-
bouwers te bevorderen. De pachters van de cijnsgronden waren verplicht om binnen vier maanden na 
ingang van het pachtcontract op hun percelen een woning te bouwen. De nieuwe polder werd verdeeld 
in 20 kavels, waarvan de eerste 18 kavels een gelijke oppervlakte hadden van 100 gemeten (44,5 ha). 
Om de kavels te ontsluiten en makkelijker toegankelijk te maken, werden vijf rechte straten getrokken 
langs de kavelgrenzen in oost-west en noord-zuidrichting. Later bleek het nodig een extra straat in de 
polder aan te leggen. Deze keer werd geen rekening gehouden met de kavelgrenzen en legde men de 
Nieustraete (Nieuwstraat) aan dwars door de kavels 6 tot en met 9. 
In 1664 werd de grensscheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden dwars door deze 
polder getrokken, waardoor hij sindsdien een internationale polder is geworden. De polder staat nu 
bekend als de Grote of Oude Sint-Albertpolder, waarbij de naam van de heerlijkheid (onterecht) is 
overgegaan op de polder. De toevoeging Grote of Oude is er pas gekomen sinds de negentiende eeuw, 
toen ten noordoosten van de polder een schorrengebied werd ingedijkt onder de naam Kleine Sint-
Albertpolder18, ook wel bekend als Sas van Gentpolder (Tabel 3, Fig. 8). 
 
2.5.1.3 Riedenpolder 
In het zuidoostelijk deel van het Axel Ambacht verkregen op 22 augustus 1611 de cisterziënzerabdij 
van Baudelo19, de Jezuïten, het schepencollege van Stekene en enkele vermogende particulieren het 
recht tot bedijken van ‘seker quantiteijt van moeren, vennen ende landt ghenoemt ’t Riet’, waarvan 
een deel op het grondgebied van Stekene lag en een ander deel op Beoostenblij dat tot de jurisdictie 
van het Axeler Ambacht behoorde (Wolters 1869: 106-7). Volgens de aanvragers lagen deze moeren 
en vennen al dertig jaar ongebruyckelick ende geiundeert. Omdat het in te dijken gebied behoorde tot 
zowel de Zuidelijke als Noordelijke Nederlanden, diende de bedijkingaanvraag zowel aan de aarts-
hertogen als aan de Staten-Generaal te worden gericht. Bovendien moest toestemming verkregen 
worden van het Axeler Ambacht In tegenstelling tot rijpe schorgronden, die doorgaans het onderwerp 
waren van indijking, ging het hier eerder om minderwaardige moergrond, die zandig van aard was. 
Bovendien ging het maar om 20 ha. Blijkbaar was het poldertje de kosten van bedijking toch waard. 
 
2.5.1.4 Isabellapolder(s) 
De eerder vermelde ridder Philippe Prats kreeg omwille van zijn jarenlange inzet en dienstbaarheid 
aan het aartshertogelijk paar op 10 januari 1611 het recht om 400 gemeten (ca. 160 ha) schorgrond in 
te dijken. Dit schor stond bekend onder de naam Schor van Boekhoute. Het was aan een zijde 
begrensd door de Kapellepolder (Boekhoute) en Philippinepolder en aan de andere zijde door de 
havengeul van Boekhoute. Deze geul maakte via het fort Patiëntie een verbinding met de Braakman 
en de Westerschelde. Het was een wisselruil voor 400 gemeten schorren waarvoor Prats al op 13 
augustus 1609 het bedijkingsrecht had gekregen. 

                                                 
16  Dit hield in dat naast het dijkbestuur van dijkgraaf en gezworenen of dijkschepenen, bevoegd voor polder-

bestuurlijke aangelegenheden, er ook een bestuurscollege van burgemeester en schepenen (wethouders) 
mocht worden aangesteld. De polder was dus een publiekrechtelijk orgaan geworden. Het schepencollege 
van het Asseneder Ambacht had hierdoor geen enkele rechtsmacht meer in de polder. 

17  Kavel 20 lag vlak ten noorden van het dorpscentrum van Assenede. 
18  Ook bekend als Nieuwe polder bij Sas van Gent, ingedijkt door de Compagnie Blemont. 
19  Oorspronkelijk gesticht in het nabijgelegen dorp Klein-Sinaai en vanaf de 17de eeuw in Gent gevestigd.  
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Die schorren lagen in de omgeving van Buucxgate en Peerboom, dat is in de omgeving Sluiskil, waar 
later de Koegorspolder ingedijkt zou worden. Bovendien kregen Prats en zijn nakomelingen een 
aantal heerlijke rechten zoals dat van vrije visserij in de havengeul van Boekhoute en het jachtrecht in 
de nieuwe polder.20 Uiteindelijk is er minder ingedijkt dan aanvankelijk de bedoeling was, want de 
huidige Isabellapolder, gesplitst in de Grote en Kleine Isabellapolder, is maar 60 ha groot. De polder 
is genoemd naar Isabella van Oostenrijk, vrouw van aartshertog Albert van Oostenrijk. 
 
2.5.1.5 Zuiddorpepolders 
De oorlog tussen de Staatse en de Spaanse Nederlanden had ervoor gezorgd dat de Nieuwe Landsdijk 
bij Buucxgate in 1586 werd doorgestoken waardoor het Canael van Axel ontstond. Het Axeler Am-
bacht was hierdoor in een noordelijk (waaronder het stadje Axel) en een zuidelijk deel (gebied van 
Beoostenblij, Zuiddorpe en Westdorpe) verdeeld. Het zuidelijk deel van het ambacht viel onder de in-
vloed van de Spanjaarden en het noordelijk deel behoorde aan de Staatsen. Het gebied ten zuiden van 
genoemd kanaal had een eigen bestuur dat in Gent zetelde.21 Zodra het Twaalfjarig Bestand begon, 
had de plaatselijke magistraat opnieuw zijn bestuursclaim op dit zuidelijk gelegen gebied gelegd. 
Onder invloed van de zee was het gebied echter desolaet ende geabandonneert22 achtergebleven en de 
dreiging van nog meer landverlies was levensgroot aanwezig. 
Het bestuur van het Kwartier van Terneuzen had wel pogingen ondernomen om de eigenaren van dit 
gebied tot indijking te bewegen. Maar vanwege de kleijne valeure23 van de grond waren die niet ge-
neigd hieraan veel geld uit te geven. Indien echter niet spoedig zou worden overgaan tot het leggen 
van plasbermen24 en duikers in de kreken en geulen, zou de schade alleen nog maar groter worden. 
Daarom richtte de plaatselijke magistraat een verzoek aan de Staten-Generaal in Den Haag om het 
gebied in fasen te mogen indijken. Op die manier kon het Ambacht Axel, waarvan nog maar slechts 
800 gemeten (ca. 356 ha) was droog gebleven, met meer land worden vergroot. In juli 1612 kwam 
vanuit Den Haag toestem-ming om dit zuidelijk gebied droog te leggen, zijnde ‘de geinundeerde 
parochien ende landen van Suijtdorpe ende Beoostenblije ten suijden de geule’.25 De toekomstige 
bewoners zouden gedurende twaalf jaar vrijdom van grondbelasting krijgen.26  
In juli 1635 liep de Zuiddorpepolder door een hoge vloed onder water. Hierbij werd ook de schei-
dingsdijk tussen de polder en die van de aanpalende Beoostenblij-Bezuiden weggespoeld, zodat deze 
polder eveneens overstroomde. Bij de belegering van Sas van Gent (1644) werden de dijken van de 
Zuiddorpepolder doorgestoken en verdween de polder opnieuw onder water. Kort nadien werd hij 
weer drooggelegd. In 1651 vond er opnieuw een overstroming plaats. En of dat alles nog niet genoeg 
was geweest, liet generaal Worst, commandant van de Staatse troepen, in 1672 de polderdijken op-
nieuw doorsteken (Wolters 1869 dl 2: 235). Dit gebeurde in verband met een gevreesde aanval van de 
Franse troepen die echter uitbleef. Kort nadien werd een deel herdijkt en dat heet sindsdien Zuid-
dorpe-Noordpolder. De polder staat overigens ook bekend als Oudepolder. In 1682 volgde alweer een 
overstroming als gevolg van een grote stormvloed. De eigenaren kregen van de Staten-Generaal en 
het Axels stadsbestuur op 23 februari 1690 een octrooi tot herdijking (Wolters 1869 dl 2: 233). Dit 
betrof het gedeelte van de polder, dat nog onbedijkt was gebleven. Het zou pas in 1695 als de Zuid-
dorpepolder-Zuid worden herdijkt.27 Deze polder wordt ook wel Zijpepolder genoemd. 
 
2.5.1.6 Catspolder 
Voor de volgende inpoldering vestigen we de aandacht op Terneuzen. Hier vond, ten oosten van de 
Zuidpolder, in 1613 de herdijking van de Catspolder plaats. Die polder was al in 1559 overstroomd en 
genoemd naar zijn bedijker jonkheer Jan Peeters van Cats. 

                                                 
20  ADN, registre des chartes, nr. B 1642. 
21  SAA, Kapittelarchief, regnr. 465. 
22  Ibidem. De plaatselijke magistraat bestond uit schepenen uit Axel, Axel Ambacht en het Kwartier van Ter-

neuzen en Biervliet. 
23  Het ging hier voornamelijk om zandige gronden.  
24  Rijshout op de bodem van stromend water om ontgronding te voorkomen. 
25  SAA, Kapittelarchief, regnr. 465. 
26  Ibidem. 
27  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuid, regnr. 21, fo 1. 
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Samen met zes andere polder(tje)s zou het tot de Seven polderkens van Triniteyt behoord hebben, die 
in 1336 door Maria van Artois, vrouwe van Sluis en weduwe van Jan van Namen, waren bedijkt in de 
verzande geul of kreek tussen Axel en de Westerschelde bij Terneuzen (Wilderom 1973: 172). Het 
poldertje was slechts 81 gemeten (36 ha) groot en ligt in wat nu de bebouwde kom van Terneuzen is.  
 
2.5.1.7 Capellepolder 
Een paar kilometer zuidelijk van de Catspolder werd in 1614 de Capellepolder bij Axel opnieuw 
bedijkt. De concessie tot herdijking was al in 1606 verleend, maar toch duurde het nog acht jaar al-
vorens men hiertoe overging (Tabel 3, Fig. 8). 
 
2.5.1.8 Oud-Westenrijkpolder 
Ten westen van Terneuzen, naast de in 1600 ingedijkte Goesschepolder en tussen de Lovenpolder en 
een zijtak van de Braakman, ook bekend als het Axelse Gat, lagen nog 400 gemeten (ca. 178 ha) rijpe 
schorren te wachten op inpoldering. Het was het restant van de 2.500 gemeten (ca. 1.114 ha) waar-
voor jonkheer Jan van de Walle in 1542 van Karel V een bedijkingconcessie had gekregen. Dit had in 
de jaren 1542-1545 geresulteerd in de bedijking van de Koudepolder (460 ha) en de Lovenpolder (494 
ha). Beide polders hadden als een eiland gedurende zeventig jaren het zeewater van de Westerschelde 
in het noorden en dat van de Braakman in het westen en zuiden, getrotseerd. De Staten- Generaal 
verleenden in 1595 octrooi om dit schorgebied in te dijken. Toch zou het nog tot 1604 duren alvorens 
Bartolt van Vlooswijk, de bedijker van de gelijknamige polder, de verplichting op zich nam deze 
schorren in te dijken. Door zijn benarde financiële situatie (hij was een flink bedrag aan rijswerk 
schuldig) nam een aantal Delftenaren die verplichting over en in 1616 was de drooglegging een feit. 
Aanvankelijk sprak men daarom over de Delftsepolder. De polder is nu bekend onder de naam Oud-
Westenrijkpolder en die benaming is afkomstig van het toponiem Vlooswijk of Westenrijk bij Utrecht 
(Wilderom 1973: 174-5). In 1635 overstroomde de polder en bleef gedurende drie jaar drijven. In 
1638 vond herdijking plaats (Hollestelle 1989: 155); zie Tabel 3 en Figuur 8. 
 
2.5.1.9 Zeven Triniteitspolder 
Ten zuidoosten van Terneuzen werden in 1617 twee nieuwe polders drooggelegd. De eerste was de 
Zeven Triniteitspolder, waarvan de naam en bijzonderheden al zijn toegelicht. De huidige Zeven 
Triniteitspolder (120 ha groot) omvat maar drie van de oorspronkelijke zeven poldertjes. Het zijn de 
Kerke-, Grote Zoute-, en Kleine Zoute- of Huijgersluispolder. De vier andere waren de Noord-, Cats-, 
Zuid- en de Sint-Annapolder (Hollestelle 1989: 161). De benaming Triniteit is afkomstig van een 
parochie met die naam die het gebied van genoemde zeven poldertjes omvatte. De tweede polder was 
de Zuid- of Zuidlandpolder. Het betrof een van de voormalige Zeven Triniteitspolders met een opper-
vlakte van 203 ha. Beide polders vormden samen met Cats-, Sint-Anna-, en Sparkspolder gedurende 
lange tijd één waterschap en liggen nu in de bebouwde kom van Terneuzen. De Sint-Anna- en Sparks-
polder overstroomden in 1635 en werden drie jaar later (1638) opnieuw bedijkt (Tabel 3, Fig. 8). 
 
2.5.1.10 Serlippenspolder 
De bedijkingactiviteiten in de omgeving van Terneuzen bleven voortduren. In 1618 bedijkte de oud-
burgemeester van die plaats, Jan Serlippens, ten noorden van de pas ingepolderde Zuidpolder ‘een 
schorreken strekkende vande poort van Triniteyt op de westzijde der vaert tot aen de nieuwe inlage’ 
(Wilderom 1973: 170). Het poldertje was slechts 49 ha groot en zou bij de stormvloed van 1682 over-
stromen (zie hierna). Nu is het poldertje deel van de bebouwde kom van Terneuzen. 
 
2.5.1.11 Autrichepolder 
Ten oosten van Sas van Gent werd nog net voor het einde van het Twaalfjarig Bestand (1621) een 
nieuwe polder ingedijkt die als basis de Nieuwe Landsdijk (1494) had. Volgens de tekst van het 
octrooi vergunden de aartshertogen Albert en Isabella van Oostenrijk op 15 maart 1617 het recht aan 
‘Decken ende canoningen van de cathedraele kercke tot Aenwerpen tot het bedijcken van het schorre 
van Westdorpe gelegen tusschen het sassche gadt ende coupure van buxgate langst den auden landts-
dijck tot aen de honskrecke ende de haeve van voors(eijde) sas’.28  

                                                 
28  WZV/AA, Autrichepolder, nr. 15. 
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Bovendien kregen ze (zoals gebruikelijk was bij een octrooi) een aantal privileges en vrijdommen 
voor een periode van 18 jaar, waaronder het recht van dijkvelling en watergeschot. Dit betekende dat 
ze bij eventuele bedijkingen geld mochten vragen van de achterliggende polder(s) indien die de uit-
watering van hun oppervlaktewater via de Autrichepolder op zee zouden lozen.29 Door dit recht kond-
en ze de hoge kosten van indijking wat kunnen compenseren. 
Het O.L.V.-kapittel van Antwerpen dat al jarenlang in financiële problemen verkeerde, had na lang-
durig onderhandelen het octrooi in de wacht gesleept. Als compensatie daarvoor moest het na het 
overlijden van het aartshertogelijk paar in nagedachtenis aan hen voor altijd de jaargetijden (jaarlijkse 
zielenmis) en nog een aantal dagelijkse missen opdragen. Als ‘ontsnappings’clausule was vermeld 
dat, indien de inkomsten uit voornoemde schorren door oorlog of andere oorzaken van overmacht 
minder dan 900 gulden zouden bedragen, het kapittel in verhouding minder missen per jaar moest op-
dragen. De inpoldering die in 1617 voltooid werd, verliep echter niet van een leien dakje. Vrij kort na 
de indijking dienden al delen van de polder te worden verkocht omdat deze te weinig opbrachten. 
De nieuwe bedijking werd naar de aartshertogen Albert en Isabella van Oostenrijk, de Autriche- of 
Oostenrijkpolder genoemd.30 De polder kreeg kort nadien, evenals de Albertpolder, het recht om als 
heerlijkheid ingericht te worden met een eigen bestuurscollege van burgemeester en schepenen. 
Omdat de polder (deels) het gebied omvatte van het vroegere veenontginningsdorp Westdorpe, ging 
het onder de naam heerlijkheid Westdorpe de geschiedenis in. De eerst bekende heer van de heerlijk-
heid was François Dinghens, kanunnik van het O.L.V.-kapittel. In de achttiende eeuw mochten onder 
andere Guillaem en Pieter Alvarez de titel van heer van Westdorpe dragen (Tabel 3, Fig. 8). 
 
2.5.1.12 Sint-Bernardpolder 
Ten zuiden van de Autrichepolder werd in 1619 een deel van de Canisvlietschorren bedijkt als de 
Sint-Bernardpolder. De polder werd in het westen begrensd door de Nieuwe Vaart (kanaal van Gent 
naar Sas van Gent). De oostzijde liep ongeveer gelijk met de huidige Molenverkorting in de Canis-
vlietpolder. De zuidgrens eindigde aan de dijk van Zelzate en Wachtebeke en de noordgrens was de 
Nieuwe Landsdijk van 1494 en de Autrichepolder. Het omvatte de latere polders Canisvliet (west-
deel), Sint-Antonie, Sint-Franciscus en Lippens. De voornaamste bedijkers waren de abdijen van Ten 
Duinen en Boudelo en François Dinghens, die namens het kapittel van de Antwerpse O.L.V.-kathe-
draal optrad (Broeder Leopold 1971: 74). Ook Jan van Oyenbrugge de Duras, grootgrondbezitter en 
erfschout van Assenede, die later betrokken was bij de bedijking van de Sint-Antoniepolder (zie 
verder), was medebedijker.31 Hij had hiervoor de eigendomsrechten die het Gentse Sint-Veerlekapittel 
op deze schorren had afgekocht verkregen. Een lang leven was deze polder echter niet beschoren, 
want in 1624 overstroomde hij ten gevolge van een springvloed en zou nooit meer in zijn oor-
spronkelijke vorm herrijzen.32 Tegenover de uitgaven stonden te weinig inkomsten, waardoor de 
bedijkers een zware financiële strop leden (Tabel 3, Fig. 8). 
 
2.5.2 Landaanwinst: periode 1621-1648 
Na het verstrijken van het Twaalfjarig Bestand in 1621 brak voor het gebied weer een onrustige tijd 
aan die tot de Vrede van Munster in 1648 zou duren. Mede door de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), 
die tussen de Duitse gebieden en de andere Europese grootmachten woedde, was er tussen de Repu-
bliek en Frankrijk een bondgenootschap ontstaan. In 1631 ondernam Frederik Hendrik een veldtocht 
in Vlaanderen. Zijn troepenmacht landde in IJzendijke en probeerde vandaar uit Brugge te veroveren. 
In 1638 ondernam men pogingen om Antwerpen in te sluiten. 
Gedurende de periode 1639-1646 werden ieder jaar door de Staatse legers veldtochten in Vlaanderen 
gehouden. Deze vertrokken vanaf het fort Philippine. Dit fort was in 1633 na een geheim verbond op 
de Spanjaarden veroverd (Stuij 1990: 17). Een aantal keren probeerde men ook om Sas van Gent en 
Hulst (1639, 1640 en 1643) in handen te krijgen, maar telkens zonder succes (Baalbergen & Smits 
2004: 27). Na een belegering van 37 dagen kon de sterke vesting Sas van Gent in 1644 door Frederik 
Hendrik definitief bij de Noordelijke Nederlanden worden ingelijfd. 

                                                 
29  Aanvankelijk werd dit het recht van dijkvelling genoemd. Later sprak men over suatiegeld. 
30  In de zeventiende en achttiende eeuw sprak men over de Austrijsenpolder. 
31  Hij bezat er de grote ontginningshoeve Ter Loven en het Vren(vroon)hof. 
32  Ibidem. 
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De havenstad Gent was op die manier van zijn economische levensader beroofd. In 1645 volgde de 
verovering van Hulst. Wie deze sterke vesting bezat, kon van hieruit de Zeeuwse eilanden controleren 
en de Westerschelde (Prinsen & Stockman 1993: 36). Met de verovering van beide vestingstadjes ver-
sterkten de Noordelijke Nederlanden hun positie bij de vredesonderhandelingen te Munster. 
 
2.5.2.1 Sint-Anthoniepolder 
Door de toegenomen militaire acties in de laatste twee decennia van de Tachtigjarige Oorlog, daalde 
het animo om  te investeren in nieuwe bedijkingen. Slechts drie nieuwe polders werden drooggelegd. 
De eerste was een kleine polder tussen Sas van Gent en het fort Sint-Anthonie. Philips IV, koning van 
Spanje, gaf hiervoor een bedijkingoctrooi in 1627. Het ging om het westelijk deel van de Sint-
Bernardpolder die in 1624 was overstroomd (zie hiervoor). De octrooiaanvrager was Jan van Oyen-
brugge de Duras, die ook een belangrijk aandeel had gehad bij de bedijking van die laatstgenoemde 
polder. Het in te dijken poldertje werd in het noorden begrensd door het fort Sas van Gent en in het 
oosten door de Canisvlietkreek. In het zuiden was de dijk van de Karnemelkpolder de grens en in het 
westen de tragel (jaagpad) van de Nieuwe of Gentse Vaart. Dit schorgebied had een oppervlakte van 
250 gemeten (ca. 111 ha). Volgens de octrooiaanvrager zou de polder zelfs de veiligheid van Sas van 
Gent vergroten (Wolters 1869 dl 2: 897). 
Bij de oorlogstroebelen van de jaren 1672-1673 werd het poldertje doorgestoken om pas in 1715 weer 
te worden herdijkt. In 1787 zou het opnieuw herdijkt worden samen mat de ernaast liggende Canis-
vlietpolder (Hollestelle 1989: 309). Het Sint-Anthoniepoldertje werd genoemd naar het fort met de-
zelfde naam, dat gelegen was bij Zelzate in de zeedijk van de Karnemelkpolder (Tabel 3, Fig. 8). 
 
2.5.2.2 Sint-Pieterspolder 
Tussen de vesting Philippine en de zuidoostelijk ervan gelegen Albertpolder, lag nog een onbedijkt 
stuk schorrengebied. Het was door de bedijkers van die laatstgenoemde polder wegens moeilijkheden 
bij het afdammen van de brede havengeul naar Assenede niet bedijkt. De raadsheren van de Raad van 
Vlaanderen te Gent hadden na lang lobbyen bij de landsheer een octrooi weten te verkrijgen. Als 
reden voerden ze aan dat ze gedurende vele jaren in hun functie onderbetaald waren geweest. Er 
waren wel weddenverhogingen beloofd, maar die hadden ze nooit gekregen. Daarom zagen ze de be-
dijking van dit schorrengebied en de winsten die ze hieruit zouden kunnen genereren als ‘compen-
satie’ van hun jarenlang gederfde inkomensverhoging. Het lobbyen had uiteindelijk succes en ze 
verkregen de gevraagde bedijkingconcessie, zodat het 500 gemeten (ca. 223 ha) grote schorrengebied 
kon worden ingedijkt. Dit gebeurde in 1633. De nieuwe bedijking stond aanvankelijk bekend als 
Raedtsheerenpolder, maar zou later veranderen in Sint-Pieterspolder.33  
 
2.5.2.3 Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder 
Op 13 mei 1634 gaf Philips IV, koning van Spanje, opdracht aan ridder Jan Kesseler, heer van Mark-
ette en Petegem, gecommitteerde van de domeinraad en bovendien superintendent van de fortifica-
tiewerken van Vlaanderen en Artois, om met de voorleggers (voornaamste bedijkers) van de schorren 
van Beoostenblij te onderhandelen over hun bedijking. Deze schorren lagen ten zuiden van het Kanaal 
van Axel en waren na de militaire operaties van 1584/85 onbedijkt gebleven.  
De voorleggers waren: Joos van der Meerschen, grafelijk ontvanger van de licenties te Antwerpen, 
jonkheer Jacques de Lissebone, Lucas de Meulenaer, Steven Janssen, mr. Hendrik Wasteels, Cornelis 
Corthals en consorten. Kesseler kreeg deze opdracht omdat het hier ging om een schorrengebied dat 
in het frontgebied lag tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 
Het indijken van een polder in deze omgeving betekende dat de Spanjaarden een vooruitgeschoven 
post kregen in het vijandelijk gebied. Daarom was het nodig militaire versterkingen aan te brengen in 
de nieuwe bedijking, ter verdediging van het achterland. In de zeedijk van de polder waren vier forten 
voorzien die onder bevel zouden komen van de commandeur van Sas van Gent.34 Van west naar oost 
waren dat: Sint-Jozef, Sint-Jacob, Sint-Livinus en Sint-Nicolaas.35  

                                                 
33  Er is geen archief voorhanden over deze polder vóór 1860. In 1663 en 1680 werd de polder, na overstro-

mingen, opnieuw bedijkt. 
34  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Bezuiden, nr. 117. 
35  Deze zijn nog in de polderdijk waarneembaar. 
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Helemaal in het zuidoosten, bij de aansluiting van zeepolderdijk aan de Riet- en Wildelandenpolder, 
lag het fort Sint-Andries.36 Deze Spaanse fortenlinie zou na de verovering van Sas van Gent in 1644 
vervangen worden door een andere die meer zuidelijk gelegen was. Die nieuwe linie bestond uit de 
forten: Moerspui, Francipany (Moerbeke), Keizershoek en Ter West (Wachtebeke). 
Om het schorrengebied droog te kunnen leggen, diende een dijk aangelegd te worden van circa 2.000 
roeden (+ 7,7 km). Vanwege de hoge onderhoudskosten van zo’n lange zeedijk kregen de bedijkers 
het recht om gedurende twintig jaar op elke ton bier een gulden belasting te heffen en op iedere aam 
(circa 155 liter) Franse of Spaanse wijn zes gulden (Wolters 1869: 161). 
Een normaal bedijkingseizoen liep, afhankelijk van de weersomstandigheden, van maart/april tot en 
met september/oktober/november. Aangezien het bedijkingoctrooi pas verleend was op 13 mei, bete-
kende dit dat een deel van het bedijkingseizoen verloren was. Daarom kregen de bedijkers toestem-
ming om na afkondiging van slechts één kerkgebod37 (normale procedure was drie kerkgeboden ge-
spreid over zes weken) met de bedijkingswerken te starten. De aanplakbrieven om de bedijking be-
kend te maken en dijkwerkers aan te trekken, moesten uitgehangen worden op de markten van dorpen 
in het land van Waas, Beveren, Temse, Hulst, Aalst, Dendermonde, Gent en ook aan het Vlaams 
Hoofd bij Antwerpen. Doorgaans ronselde men bij een nieuwe bedijking ook dijkwerkers van de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, omdat die als specialisten bekend stonden. Door de oorlogs-
omstandigheden was dit echter niet mogelijk. 
Het plan was om de nieuwe zeedijk te laten aansluiten op die van de Zuiddorpepolder. Immers door 
de zeedijk slechts enkele honderden meters te verlengen over de brede zeegeul, die vanuit het kanaal 
van Axel naar Overslag liep, kon men het grondgebied van de polder aanmerkelijk vergroten. Het 
betekende de besparing van de aanleg van een lange zeedijk in zuidelijke richting. Die geul was echter 
30 roeden (circa 115 m) breed en slechts met veel moeite en grote kosten (40.000 gulden) heeft men ’t 
groot canael kunnen afdammen. De verbinding met de Zuiddorpepolder, bij het fort Sint-Marcus, 
kwam tot stand in 1635. 
 
De polder was blijkbaar niet onder een gunstig gesternte drooggelegd. Kort na de indijking over-
stroomde de aanpalende Zuiddorpepolder door een buitengewoon hoge zomervloed (juli 1635). De 
scheidingsdijk tussen beide polders spoelde daardoor weg, met als gevolg dat de nieuwe bedijking 
inundeerde. Door die inundatie (van binnenuit) bezweek tevens de pas aangelegde zeesluis. Dit bete-
kende extra kosten voor de eigenaars en gedurende twee tot drie jaar bleef de polder onder water staan 
omdat er geen kapitaal meer voorhanden was om de schade te herstellen. Ondertussen waren de 
pachters uit de polder vertrokken. Uiteindelijk besloot een aantal eigenaren leningen aan te gaan om 
de polder alsnog te redden. Maar de ellende was nog niet voorbij. Tijdens het beleg van Sas van Gent 
in 1644 kwamen de Spaanse soldaten verschillende malen in de polder foureren. Enkele boeren-
schuren gingen daarbij door de argeloos pijprokende soldaten in vlammen op.38 Er was nog meer 
misère, want in 1653 overstroomde de polder opnieuw. Nu ten gevolge van een buitengewone vloed, 
waardoor een groot gat dat in de zeedijk werd geslagen. En of dat alles nog niet genoeg was, wilde de 
gouverneur van Sas van Gent een open zeeverbinding maken naar het fort Moerspui dat midden in de 
polder lag. De bevoorrading van het fort zou op die manier gemakkelijker kunnen verlopen. Dit 
betekende echter wel dat de zeedijk die het groot canael overkraagde, moest afgegraven worden zodat 
de polder prooi zou worden van het zeewater. Om dit gevaar te bezweren zou een ruim 1.500 meter 
lange dijk langs het bewuste kanaal moeten worden aangelegd om eventuele overstroming van de 
polder te voorkomen. Dit betekende een extra kostenpost voor de polder van 28.000 gulden en dat 
allemaal voor het gemak van de schipper die voor de bevoorrading van het fort instond en nu recht-
streeks zijn goederen aan het fort zou kunnen lossen!39  
Aanvankelijk werd de nieuwe bedijking aangeduid als de polder van Beoostenblij. Vanaf 1654 is 
sprake van de Polder van Zuutdorpe Beoostenblij40, later gewijzigd in Beoostenblij-Bezuiden. 

                                                 
36  De restanten van de eerste vier forten zijn tegenwoordig nog in het landschap aanwezig. 
37  Op het einde van de mis was het gebruikelijk dat de pastoor ook wettelijke en andere officiële (overheids)-

berichten voorlas aan de kerkgangers.  
38  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Bezuiden, nr. 118. 
39  Ibidem. 
40  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Bezuiden, nr. 2. 
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Dit ter onderscheiding van de polder Beoostenblij die ten noorden van het Kanaal van Axel lag en in 
1653-54 werd ingedijkt. Deze polder werd bekend onder de naam Beoostenblij-Benoorden. 
 
2.5.2.4 Sint-Franciespolder 
François Dinghens, kapittelheer van de O.L.V.-kathedraal te Antwerpen, kreeg in 1634 van de Spaan-
se vorst Philips IV een octrooi om het zuidelijk deel van de voormalige Sint-Bernardpolder (1619) 
opnieuw in te dijken. Het was hem gelukt, zij het met groote excessive costen. Hij had het poldertje, 
groot circa 280 gemeten (ca. 125 ha), niet aangelegd voor eigen profijt, maar voor defensieve doel-
einden. De zeedijk moest namelijk dienen om een linie van Spaanse forten in stand te houden, zodat 
een mogelijke inval van de Staatse troepen in de Zuidelijke Nederlanden kon worden verijdeld. De 
Spaanse vorst had hierbij ook een duit in het zakje gedaan, omdat de kosten van de drooglegging niet 
konden worden betaald uit de dijkgeschoten (Broeder Leopold 1971: 74). Als dank voor zijn inspan-
ningen mocht Dinghens zijn naam aan de polder verbinden. Bij de verovering van Sas van Gent werd 
de polder geïnundeerd. Een herdijking volgde in 1652, maar in 1673 was het weer prijs, toen de com-
mandant van Sas van Gent de dijken van de Canisvliet- en Sint-Franciespolder liet doorsteken. 
Op 1 juni 1709 verleenden de Staten-Generaal aan de Gentenaar Nicolas le Blon en aan Adriaan 
Pietersen het recht om de polder opnieuw droog te leggen. Omdat deze in een grensgebied lag, diende 
ook toestemming te worden verkregen van Filips V, die deze op 23 juli 1709 verleende. 
Naast le Blon werd nu Pieter van Zele, burgemeester van Wachtebeke als medebedijker genoemd. 
Van de polder lag in 1719 nog vijf hectare op Nederlands grondgebied, nu ligt de polder volledig op 
Belgisch grondgebied,41 zie Tabel 3 en Figuur 8. 
 
2.5.2.5 Karnemelkpolder (Zelzate) 
Deze polder ligt ten westen van de Sint-Franciespolder en werd bedijkt in 1633. Sinds 1664 behoort 
de polder tot de Zuidelijke Nederlanden. In 1715 liep de polder in door de stormvloed van 3 maart. 
Het jaar nadien volgde een herdijking waarbij de zeedijk werd opgehoogd.  
 
2.5.3 Landaanwinst: periode 1648-1700 
Op 15 mei 1648 werd de Vrede van Munster ondertekend. De Republiek werd voortaan als onaf-
hankelijke staat erkend en het gebied van Staats-Vlaanderen en het Committimus (Midden-Zeeuws-
Vlaanderen) werd definitief afgestaan aan de Noordelijke Nederlanden. Samen met Staats-Brabant en 
Staats-Limburg vormden ze de Generaliteitslanden die rechtstreeks werden bestuurd door de Staten-
Generaal (Stuij 1990: 18). Toch zou het nog tot september 1664 duren voordat er een definitief ver-
drag kwam, waarin de limitscheydinghe of de definitieve grens tussen Noord- en Zuid-Nederland 
werd vastgelegd. Na de Vrede van Munster brak een periode aan van politieke en economische stabi-
liiteit die bijna een kwart eeuw zou duren. Het zou een directe weerslag hebben op de ontwikkeling 
van het landschap. 
 
2.5.3.1 Koegors-, Nieuw-Zevenaar en Eglantierpolder 
De Middelburger Samuel Duijn had in 1631 een octrooiaanvraag gedaan bij de Staten-Generaal ‘om 
te bedijken zeker gorssen genaamt het Koegors ende Peereboom gelegen in tlandt van ter Neusen 
onder Axelambacht’. Op 1 november kreeg hij hiervoor toestemming van Den Haag. Bovendien 
mocht hij mettertijd de aanliggende schorren bedijken. Wel moest hij eerst uitzoeken wie de eigenaren 
waren van die onbeheerde schorren.42 Als compensatie voor de bedijkingconcessie en een aantal 
economische voordelen die hieraan verbonden waren, moest Duijn aan de Staten-Generaal jaarlijks 
twee schellingen of 0,60 gulden recognitie(erkennings)geld betalen per morgen43 land. Het zou nog 17 
jaar duren voordat de bedijkingplannen werden gerealiseerd. Ondertussen had zich een aantal eigena-
ren van de gorsen, slikken en blikken gemeld en voor gezamenlijke rekening ging men van start met 
de bedijking ‘om met Godes hulpe bedijckt ende tot eenen vasten coorenlande gebragt te worden’.44 

                                                 
41  Beslist op de Conventie van Den Haag in 1718. 
42  WZV/AA, Koegorspolder, nr. 67. 
43  Een morgen is een oude landmaat, waarvan de oppervlakte per regio kan verschillen. De naam verwijst naar 

de hoeveelheid land die in een morgen kan worden bewerkt. In Holland was een morgen 0,925 ha. 
44  WZV/AA, Koegorspolder, nr. 69. 
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In april begon men met de voorbereidende werkzaamheden. Het zou resulteren in de drooglegging 
van twee polders: de grote Koegors- en Nieuw-Zevenaarpolder en de kleine Nieuw-Eglantier. Deze 
laatste polder lag tussen de Oud-Eglantier en de Sparcxpolder. De Sparxpolder was het resterend deel 
van de voormalige Eglantier-polder die al in 1586 was bedijkt. Na een herdijking in 1589 en een 
nieuwe overstroming in 1594 was hij in 1595 opnieuw bedijkt. Bij de stormvloed van Tweede Paas-
dag 1606 volgde nogmaals een overstroming, waarbij een deel buitendijks bleef. Dit buitendijkse deel 
werd dus in 1648 opnieuw drooggelegd waarbij ook de eigenaars van de Eglantierpolder betrokken 
moeten zijn geweest. Om beide polders van elkaar te onderscheiden kreeg de pas ingedijkte polder de 
naam Nieuw-Eglantier. Het sinds 1606 herdijkte deel van de oorspronkelijke Eglantierpolder kreeg de 
naam Oud-Eglantier. 
Door de bedijking van de Koegors- en Nieuw-Eglantierpolder was er weer een aaneengesloten land-
verbinding ontstaan tussen het Land van Axel en het Kwartier van Terneuzen. In totaal ging het om 
een aanwinst van 1.092 ha cultuurgrond. De Koegors- en Nieuw-Zevenaarpolder had hierin een aan-
deel van 960 ha. De polder werd doorsneden door drie straten. Een doorsneed de polder van noord 
naar zuid en de andere twee kruisten deze straat in oost-west richting. De twee polders werden be-
stuurlijk samengevoegd tot een waterschap. Dit betekende dat de zeedijken, vooroevers en zeesluis 
van genoemde polders voor gezamenlijke rekening werden onder-houden. Dit valt althans op te 
maken uit de artikelen 8 en 10 van de bedijkingovereenkomst, gemaakt tussen de eigenaren van de 
schorren, slikken en blikken van Zevenaar, Koegors en Eglantier. Artikel 10 luidde: ‘het onderhaudt 
van de dijken ende buijten berm mitsgaeders alle andere buijtendijcke wercken als van hoofden en 
duijckel-dammen en diergelijke sullen wesen ende altijt blijven tot gemeene cost van geheel de 
dijckage gemeth gemets gelijcke’. Artikel 8 behelsde ook het gezamenlijk onderhoud van de buiten-
dijkwerken benevens dat van de sluizen,45 zie Tabel 3 en Figuur 8. 
 
2.5.3.2 Zaamslagpolder 
Op 12 december 1648, verkreeg Gerard van der Nisse, die zich sinds 1647 heer van Zaamslag, Aan-
dijke en Othene mocht noemen46, samen met een aantal grondeigenaren een octrooi om binnen een 
tijdsbestek van drie jaar ‘tot een vast kooren lant (te) brengen, de opgemelden gorsingen schorren 
slicken en blicken beghinnende ende streckende van Serlippens ofte Cats polder af streckende oost-
waerts op lancxt canael genaempt de Honte ende voorts volgende suijtwaerts ende suijtwestwaerts op, 
respective lancxt canael genaempt het Hellegadt, ende de selve dijckagie voorts coppelende aenden 
Capellen polder, ende de selve herdijckingen boven sluijtende ende tovercraghende jeghens het Koe-
gors, gaende voorts noort westwaert vanden Eglantier polder tot aen ende op twerck gemaeckt door 
souter speije…’.47 Het zou de drooglegging betekenen van een oud poldergebied dat al in de dertiende 
eeuw was bedijkt. De voormalige Pouckepolder, die ook onder de bedijkingconcessie viel, dateerde 
bijvoorbeeld van circa 1350.  
Ten gevolge van de militaire inundaties, ter beveiliging van het bruggenhoofd Terneuzen, was dit 
gebied in 1584 prijsgegeven aan de zee. In 1610 was al een octrooi verleend tot indijking van een deel 
van dit gebied, palend aan de oostzijde van Terneuzen. Maar dat had niet tot resultaat geleid. 
In 1649 zou een polder verrijzen, omvattende de voormalige centraal in het schorrengebied gelegen 
West-Saemslachtpolder, de ten zuidoosten ervan gelegen voormalige Genderdijke- en Pouckepolder 
en de in het noorden en noordwesten ervan gelegen Oud-Othenepolder (slechts het zuidelijk deel 
ervan), Nieuw-Othenepolder, Diepenee en ’s Gravenpolder.  
De nieuwe bedijking sloot ten zuiden en het westen volledig aan op het al ingedijkte gebied tussen 
Terneuzen en Axel. In het oosten was het Hellegat de grensscheiding. In het noordoosten lagen de 
Spanjaardskreek en de schorren van Aandijke en in het noorden vormde de Honte de scheiding tussen 
het vasteland en het water. De brede zeegeul die het schorrengebied vanuit het noordwesten tot het 
zuidoosten doorsneed en bekend is als Notensche of Otheense kreek kon wel worden afgedamd. De 
bedijking werd voltooid in 1650 en de totale bedijkingkosten bedroegen 400.000 gulden (Hollestelle 
1989: 195). De Axelaar Lammens hield de boekhouding van de bedijking bij; zie ook Figuur 6. 

                                                 
45  Ibidem. 
46  Zijn voorganger was Jan Melis. 
47  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 60. 
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Figuur 6  Kaart van de Zaamslagpolder. De polder is doorsneden door een aantal wegen. Centraal in de polder is 
een vierkante ruimte afgebakend voor het dorp Zaamslag ( Zeeuws Archief: Atlas Hattinga; nr. 428). 
 
Zoals gebruikelijk bij de grote polders in die tijd, werd het ingedijkte gebied in grote rechthoekige 
blokken verdeeld. Voor de bereikbaarheid van de landerijen werden dan meestal één of twee oost-
west gerichte landwegen aangelegd, loodrecht doorsneden door een twee- of drietal zuid-noord 
gerichte straten (naar gelang de vorm die de polder had). Voor de afwatering van de Zaamslagpolder 
waren twee sluizen nodig; een in de noordwesthoek vlakbij de zeedijk van de Serlippenspolder en een 
andere in de zuidoosthoek in de voormalige Pouckepolder. 
Midden in de polder, op de kruising van de twee belangrijkste wegen, was een vierkante blok van 
zestien gemeten (ca. 7 ha) land voorzien voor de stichting van een dorp. In de streek is dit de enige 
polder waarbij zo specifiek ruimte voorzien werd om er een woongemeenschap te stichten. Bonifacius 
Cau, baljuw van Vlissingen en mr. Johan de Jonge, burgemeester van Middelburg, waren, naast een 
aantal andere bemiddelde en welgestelde Zeeuwen, de voornaamste eigenaren van de polder. 
 
2.5.3.3 Canisvlietpolder 
Casper de Mauregnault, commandant van Sas van Gent, verkreeg in 1650 de rechten om een deel van 
het geulen- en schorrengebied ten oosten van het vestingstadje te bedijken. Dit gebied had zich ge-
vormd na de doorsteking van de Nieuwe Landsdijk nabij Sas van Gent en Buucxgate in juli 1586, 
toen de troepen van prins Maurits Axel veroverden (Broeder Leopold 1968: 71). Het ging om het 
‘bedijcken ende beverschen van sekere schorrelanden ende slijcken ghelegen tusschen den Autrice-
polder, het Sas van Gendt ende St. Marq ghenaemt de schorren van Canisvliet en de Bernardtspolder, 
ressorterende onder de respective Ambachten van Axel ende Assenede’ (Broeder Leopold 1968: 73). 
Het octrooi tot indijking was vergund door de Staten-Generaal. Aanvankelijk mocht maar circa 2.000 
gemeten (ca. 890 ha) ingedijkt worden. Men begon met de aanleg van de zeedijk aan de nieuwe 
Landsdijk ten oosten van Sas van Gent die ook de zuidelijke zeedijk van de Autrichepolder was. Van 
daar liep de dijk aanvankelijk in zuidelijke richting om dan in oostelijke richting af te buigen. 
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Figuur 7  Kaart van de Canisvlietpolder, bedijkt in 1652. De polder zou heel wat te verduren krijgen. In 1787 
volgt de laatste en definitieve bedijking. De omvang van de polder was toen groter dan in de zeventiende eeuw. 
In de linkerbovenhoek is het stadje Sas van Gent afgebeeld (Zeeuws Archief: Atlas Hattinga; nr. 414).  
 
Daarna had de dijk een zeer kronkelend verloop en eindigde ter hoogte van het fort Sint-Marcus, gele-
gen in de zeedijk van Zuiddorpepolder. Van daar draaide de dijk in noordwestelijke richting, om aan 
te sluiten bij de Autrichepolder en de Nieuwe Landsdijk (of Graaf Jansdijk) aan Zwartenhoek (Fig. 7). 
Bij deze eerste bedijking werd de brede zeegeul die vanuit uit het Sasse Gat in zuidelijke en oostelijke 
richting liep om uit te monden in het Kanaal van Axel, niet afgedamd. In 1652 kreeg de Mauregnault 
het recht om de bedijking van de Canisvlietschorren uit te breiden tot aan het fort Sint-Marcus. Dit 
hield in dat er een rechte afsluitdijk werd aangelegd tussen de pas aangelegde zeedijk van Canisvliet 
en genoemd fort. In 1653 viel er een gat in de dijk aan Sint-Marcus door een grondbraak of oeverval, 
waardoor de afsluitdijk doorbrak. Het jaar nadien volgde herdijking (Broeder Leopold 1968: 75). 
Bij de inval van de Fransen in 1672 werden, ter verdediging van Sas van Gent, de polderdijken op-
nieuw doorgestoken. Er is dan sprake van de geïnondeerden Canisvlietpolder. Tien jaar later, bij de 
grote stormramp van 26 januari 1682, zorgde een zware noordwesterstorm opnieuw voor het onder-
lopen van de polder. 
Rond 1690 deed zich een zware oeverval (grontbraecke) voor aan het Eversgat bij de Spletkreek (niet 
ver van de Zwartenhoek) waardoor de polder weer onderliep. Het betekende de doodssteek voor deze 
polder. Het zou een eeuw duren voordat de Canisvliet weer uit het water zou verrijzen. 
De naamgeving van de polder is niet erg duidelijk. Het eerste deel canis is Latijns en betekent hond. 
Wilde de Sasse commandant de Mauregnault, die zeker Latijn kende, de buurpolder met de Franse 
naam (Autrichepolder) overtroeven? Wel verbond ongeveer drie kilometer noordelijker een geul of 
vliet het Axelse met het Sasse Gat die bekend stond als Hondskreek. Maar een direct verband ligt niet 
voor de hand (Tabel 3, Fig. 8). 
 
2.5.3.4 Beoostenblij-Benoordenpolder 
Ten zuiden van de pas aangelegde Zaamslagpolder en ten oosten van Axel lag een vrij uitgestrekt 
schorrengebied van circa 800-1.000 gemeten (ca. 356-445 ha). 
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Het was tijdens oorlogshandelingen in 1586 geïnundeerd.Axel beschikte daarom maar over weinig 
vast voorland dat als ‘veiligheidsgordel’ kon dienen tegen het zeewater. Het was voor het stadje dan 
ook noodzaak om dit schorrengebied zo spoedig mogelijk te laten bedijken. Bovendien trok een 
nieuwe polder nieuwe bewoners aan, waardoor men de tanende Axelse economie een injectie kon 
geven. De magistraat richtte daarom een verzoek aan de Staten-Generaal om deze schorren te mogen 
indijken.48 Op 31 maart 1595 kregen ze het verlangde octrooi, maar ze verkochten dit op 5 maart 1596 
door aan een tiental particulieren (Prinsen 1993: 202). Het waren voornamelijk vermogende ambte-
naren afkomstig uit Zeeland, naast Jan Serlippens, burgemeester van Terneuzen, en François de Wis-
pelaer, griffier van Axel. De voornaamste inlegger van de nieuwe bedijking was jonkheer Rombout 
van Wachtendonk, baljuw van Middelburg. De bedijking verliep voorspoedig en nog slechts veertien 
dagen waren voorzien om een kreek af te dammen voordat de bedijking kon worden opgeleverd. 
In diezelfde periode belegerden de troepen van aartshertog Albert van Oostenrijk de stad Hulst en 
wisten na zes weken strijd deze vestingstad terug in Spaanse handen te brengen. Als reactie lieten de 
Staatsen de bijna ingedijkte Beoostenblijpolder opnieuw doorsteken om weer een waterbuffer rond 
Axel te creëren. De schade ten gevolge van het doorsteken bedroeg voor de bedijkers niet minder dan 
40.000 gulden. Bovendien werd veel dijkmateriaal door de ‘bevriende’ Staatse troepen verdonkere-
maand. Ondanks het feit dat door de inundatie naast de bestaande kreken nog andere geulen waren 
uitgeschuurd en grondbraken hadden plaatsgevonden en ondanks het verlies van veel kapitaal, bleken 
de bedijkers van het eerste uur bereid nieuwe bedijkingpogingen te ondernemen. Jacob Boreel, munt-
meester van Zeeland, was hierbij de grote inspirator (Prinsen 1993: 202).  
Toen bleef het gedurende enkele decennia stil. Met het oog op de nakende Vrede van Munster (1648) 
werd er op 6 december 1647 een octrooiverzoek gericht aan Axelse stadsbestuur (Wilderom 1973: 
158) om begin 1648 met de herdijking te mogen beginnen. Toch zou het nog tot januari 1653 duren 
alvorens men met de bedijkingswerken startte. Volgens het bestek diende de bedijking op 5 juli van 
genoemd jaar te worden opgeleverd. 
Het zou echter geen voorspoedige bedijking worden, mede als gevolg van dijkdoorbraken. In januari 
1654 liep het werk opnieuw vertraging op door een hevige storm die gepaard ging met hoge vloeden. 
Pas in april 1654 was de bedijking voltooid en kon men met het inzaaien van koolzaad beginnen. 
Omdat de bedijking veel tegenspoed kende, waren de aannemers in geldnood gekomen en konden ze 
hun werkvolk niet meer betalen. Daarom besloten de bedijkers 12.000 gulden uit te trekken omdat 
men het ‘geklach van de arme luijden niet langer [kon] aanhoren’.49 De polder bleek na oplevering 
een oppervlakte te hebben van 977 ha (Tabel 3, Fig. 8). 
 
2.5.3.5 Sluispolder 
In 1653 werd een korte afsluitdijk gelegd tussen de Goesschepolder en Oud-Zevenaar. Hierdoor 
kwamen 52 ha schorren droog te liggen om nadien in akkerland te worden herschapen. Bij de uitbrei-
ding van het Kanaal van Gent naar Terneuzen in 1963 verdween dit poldertje praktisch volledig. 
 
2.5.3.6 Nieuw-Westenrijkpolder 
Ten zuidwesten van Terneuzen lag, tussen de Oud-Westenrijkpolder en het Axelse Gat, een klein 
schorrengebied dat nog niet was ingedijkt. Hiervoor was door de Staten-Generaal een octrooi verleend 
op 18 augustus 1638. Tweemaal nadien werd dit octrooi vernieuwd (1640 en 1663) en uiteindelijk in 
1665 geëffectueerd,50 zie Tabel 3 en Figuur 8. 
 
2.5.3.7 Aan- en Genderdijkepolder 
Ten noordoosten van de in 1650 ingedijkte Zaamslagpolder, gescheiden door de brede Spanjaards-
kreek, lag nog een aanzienlijk dijkbaar schorrengebied. Hier had het dorp Aandijke gelegen dat na de 
militaire inundatie van 1584 door de Honte was overstroomd. Een deel van de Genderdijkepolder was 
al in de Zaamslagpolder geïncorporeerd. Het deel van de voormalige Aandijkepolder was buitendijks 
gebleven. Op 19 juli 1669 verkreeg Gerard van der Nisse, ambachtsheer van Zaamslag, Aan-dijke en 
Othene het recht om deze buitendijkse schorren tot koornlande te brengen (Hollestelle 1989: 319). 

                                                 
48  WZV/AA, Beoostenblij-Benoorden, nr. 1, fo 1. 
49  WZV/AA, Beoostenblij-Benoorden, nr. 1, fo 42. 
50  Idem, p. 16. 
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Pas in 1671 kon de brede Spanjaardskreek worden afgedamd en zo een definitieve aansluiting van het 
resterende deel van de nog niet ingedijkte Genderdijkepolder, samen met de voormalige Aandijke-
polder, op de Zaamslagpolder worden gerealiseerd. Dit gebeurde onder de deskundige leiding van 
Pieter Geense, die ook een kaart van de nieuwe bedijking maakte (Wilderom 1973: 166). Hiermee 
was weer een stuk van de Honte of Westerschelde in cultuurlandschap omgezet. De 316 ha nieuwe 
bedijking zou de geschiedenis ingaan als Aan- en Genderdijkepolder. Het had dan wel een eigen 
polderbestuur dat kon beslissen in dijkzaken, maar hoorde juridisch onder de heerlijkheid Zaamslag. 
 
2.5.3.8 Overslagpolder 
Terwijl in het noordoostelijk deel van het Axel Ambacht door indijking van de Aan- en Gender-
dijkepolder weer grondgebied op de Honte of Westerschelde was herwonnen, gebeurde dit een jaar 
later in het zuidwesten van het ambacht. Hier werd in 1672 ruim 75 ha bedijkt. Het was een klein 
gedeelte van het in datzelfde jaar geïnundeerde gebied van de Zuiddorpepolders, bestaande uit vier 
polders. Al in 1612 was hiervoor het recht tot indijking gegeven (Wilderom 1973: 162). De naam van 
de polder houdt verband met de overslag van goederen via de Gentsche Vaert. Aan de overslag 
werden ze overgeladen op kleinere schepen die de goederen verder vervoerden naar de stad Gent.  
 
2.5.3.9 Oud-Karnemelkpolder 
Helemaal in het zuidoosten van het Axel Ambacht, tussen het huidige Koewacht en Sint-Jansteen, ligt 
een gebied dat in de 17de eeuw bekend stond als de Wildelanden van Stekenen. Het bestond uit niet 
ontgonnen zandgronden. Een deel werd bedijkt in 1612 onder de naam Riedenpolder, ook bekend als 
Rietpolder. Oostelijk ervan bedijkte men een poldertje onder de naam Wildelanden. In 1662 werd een 
smalle strook ten westen van de Riedenpolder bedijkt onder de benaming Oud-Karnemelkpolder, 
waarvan de zuidelijke punt in België ligt. In de loop van de 18de eeuw werd de polder samengevoegd 
met de Wildelanden- en Riedenpolder en gingen samen verder als waterschap Rieden c.s. (Wilderom 
1973: 411). In dit poldertje, dat slechts 28 ha groot is, ligt de oude kern van het grensdorp Koewacht. 
 
2.5.3.10 Moerbekepolder 
Aan het einde van de zeventiende eeuw waren er weer bedijkingsactiviteiten waar te nemen. Onder 
andere tussen Zuiddorpe en Moerbeke. Omdat het hier om een grensgebied ging, was toestemming 
vereist van zowel de landsregeringen van de Noordelijke als die van de Zuidelijke Nederlanden. Op 
23 februari 1690 gaven de Staten-Generaal aan het Axelse stadsbestuur hun goedkeuring voor het 
Staatse gebied (Wolters 1869 dl 2: 233-4). Op 22 januari 1692 verleende de Spaanse koning Karel II 
toestemming aan het schepencollege van Stekene en Sinaai om een deel van het verloren gegane 
gebied in de driehoek tussen Moerbeke, Zuiddorpe en Absdale te herdijken (Wolters 1869 dl 2: 235). 
Als gevolg van deze concessie ontstond de Moerbekepolder die zich uitstrekte tussen Overslag en 
Koewacht. Het grootse deel lag echter op grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden. Het gaat hier 
om een internationale polder, waarvan het op Nederland gelegen deel 132 ha groot is. De uitwatering 
van de polder gebeurde via de Rode Sluis op de Gentse Vaart (Tabel 3, Fig. 8). 
 
2.5.3.11 Varempé-, Nieuw-Boostenblij-Bezuiden- en Nieuw-Karnemelkpolder 
In aansluiting op voorgaande werden de polders rondom Zuiddorpe opnieuw van een zeedijk voor-
zien, waarbij Zuiddorpe-Zuid-, Nieuw-Beoostenblij-Bezuiden-, Varempé- en Nieuw-Karnemelk-
polder (1698) werden ingedijkt. Deze laatste noemde men ook wel Polder van Borstlap. Pas in 1800 
werd het voorvoegsel ‘Nieuw’ eraan toegevoegd ter onderscheiding van de nabijgelegen Oud-Karne-
melkpolder. De Varempépolder sueerde zijn oppervlaktewater via Zuiddorpe-Zuid. 
 
2.5.3.12 Groote Huissenspolder 
Het ten oosten van de Zaamslagpolder gelegen schorren- en slikkengebied was, in de halve eeuw na 
de bedijking van genoemde polder, behoorlijk aangewassen en dijkbaar geworden. Johan Hiëronymus 
Huijssen, toenmalige heer van Zaamslag en grootgrondbezitter in de Zaamslagpolder als erfopvolger 
van Gerard van der Nisse51, kreeg hiervoor op 21 december 1692 een bedijkingsoctrooi van de Staten-
Generaal (De Kraker 1995: 11); 

                                                 
51  Kleinzoon van Gerard van der Nisse die zich bovendien heer van Oud- en Nieuw-Vossemeer mocht noemen. 
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Nochtans konden de bedijkingwerken niet direct starten. Er diende eerst een overeenkomst te worden 
gesloten met andere rechthebbenden op deze schorren. Pas op 18 december 1694 kon een contract af-
gesloten worden tussen degenen die ten oosten van de Zaamslagpolder en ten westen van de Aan- en 
Genderdijkepolder een schorgebied zouden droogleggen (De Kraker 1995: 11). Samen met Hendrik 
Huijssen, heer van Kattendijke, en de heer Mauregnault, heer van Sint-Philipsland, ieder voor een 
vierde deel rechthebbende op de nieuwe bedijking, werd het werk aangevat. Ze stond onder leiding 
van Adriaan Dingemanse, rentmeester van Noord-Beveland. Laatst-genoemde zou volledig op eigen 
kosten de bedijking droogleggen. Als compensatie hiervoor eiste hij wel het recht op van de helft der 
niet ingedijkte schorren. Bovendien zou hij ook van de vrijheden mogen genieten zoals die in het 
octrooi van 1692 waren vermeld. De uiteindelijke bedijking vond plaats in 1695. Een jaar waarin het 
veel en lang regende. 
De nieuwe polder werd 673 ha groot (De Kraker 1995: 11). Dwars door de polder liep in een golven-
de beweging een grote geul, de Beugeltas genaamd.52 Het westelijk deel ervan moest buitengedijkt 
blijven omdat die te breed was om afgedamd te worden. Enkele decennia later bleek dit wel mogelijk 
en hieraan zou het Krekepoldertje zijn ontstaan te danken hebben (zie § 2.6.1). 
 
2.5.3.13 Klein-Zevenaar- of Noord-Westenrijkpolder 
Het resterend schorrengebiedje ten zuidwesten van Terneuzen en ten zuiden begrensd door het Axelse 
Gat werd bedijkt in 1699. Op 8 april van dat jaar gaven de Staten van Zeeland daaraan hun fiat (Zuur-
deeg 1973: 12). Het schor bleek al meer dan veertig jaar dijkbaar te zijn. Omdat de oever ervan 
stelselmatig afnam besloot men uiteindelijk tot indijking. Zo ontstond er een nieuwe polder tussen de 
Oud-Zevenaar- en Nieuw-Westenrijkpolder, die gedoopt werd met de naam Klein-Zevenaar- of 
Noord-Westenrijkpolder. Het noordwestelijke deel van de schorren dat dit polder-tje omvatte, 
behoorde toe aan de aanpalende Nieuw-Westenrijkpolder die in 1665 was bedijkt. Het werd daarom 
apart verkaveld. In totaal waren er twaalf kavels, waarvan het gedeelte, dat toebehoorde aan de 
Nieuw-Westenrijkpolder, apart was genummerd met kavel 1 t/m 5. Het had een oppervlakte van circa 
75 gemeten (ca. 33 ha). Van dit gedeelte van de polder behoorden 32 gemeten toe aan de heren Toon 
de Jonge en Guillaem Alvarez. Het zuidelijk deel was verdeeld in zeven kavels en circa 160 gemeten 
(ca. 71 ha) groot. Zo vlakbij de zeegeul het Axelse Gat gelegen bleek het een overstromingsgevoelige 
polder te zijn, waardoor vaak beroep moest worden gedaan op subsidies uit de provinciale kas. 
 
2.5.4 Landverlies 
Naast het herdijken van het door oorlogshandelingen of stormvloeden verloren gegane gebied, was er 
ook nog verder landverlies. Aan de basis daarvan lagen militaire inundaties en stormvloeden. We 
zullen hierna nagaan waar dit landverlies plaats had en wat daarvan de omvang was. 
 
2.5.4.1 Militaire inundaties 
Verovering van Sas van Gent in 1644  Vlak voor het einde van de Tachtigjarige Oorlog (1648) speel-
de de strijd tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zich deels af rond de vestingsteden Sas 
van Gent en Hulst. Dit leidde tot militaire inundaties rondom Sas van Gent waarvan we de invloed op 
dit gebied hierna zullen bespreken. 
De Staatse troepen, onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik, veroverden in 1644 het belang-
rijke vestingstadje Sas van Gent op de Spanjaarden. Hiermee kregen ze de controle over de toegang 
naar de havenstad Gent definitief in handen. De belegering duurde 37 dagen. Om militair-strategische 
redenen had de Spaanse bevelhebber, markies de Caracena (Wolters 1869 dl 2: 902), de polders rond-
om de stad onder water laten zetten. Het betrof een deel van de Albertpolder (ten westen van Sas van 
Gent) en de polders tussen Sas van Gent en Zuiddorpe. Het ging hierbij vooral om de Sint Francies- 
en Sint-Elooipolder.53 Niet alleen werden in deze polders de gronden door het zoute water aangetast, 
ook werd er veel schade aangericht. Door de inundatie verloren pachters ‘hunne huijsinghen, wo-
ninghen, schueren die sij onlancx te vooren tot hunne cost hadden gemaeckt’ (Broeder Leopold 1971: 
74). 

                                                 
52  De benaming van de Beugeltasdijk ten noorden van het Krekepoldertje herinnert hier nog aan. 
53  Beide liggen tegenwoordig op Belgisch grondgebied. 
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De Sint-Elooipolder werd in 1652 herdijkt,54 De aanpalende Sint-Franciespolder pas in 1709.55 
 
Inval van de Fransen in 1673  Na de Vrede van Munster bleef het in dit grensgebied rustig tot 1672. 
Engeland en Frankrijk (Lodewijk XIV) en de Duitse steden Munster en Keulen hadden echter een 
bondgenootschap gesmeed. Dit bondgenootschap had tot doel om de Zuidelijke Nederlanden en de 
Republiek in te lijven en te verdelen. Bijna slaagden de Franse troepen erin Staats-Vlaanderen te ver-
overen, maar uiteindelijk werd hun aanval op Aardenburg afgeslagen (Stuij 1990: 20). In de omge-
ving van Hulst zette men enkele polders onder water die een extra barrière moesten vormen voor de 
Franse troepen. Generaal Worst, bevelhebber van het Staatse leger, gelastte in mei 1673 de zeedijken 
van Beoosten-blij- en Zuiddorpepolder (Wolters 1869 dl 2: 905) ter verdediging van Sas van Gent 
door te steken. De ontstane wateroverlast strekte zich ook uit over een groot deel van de zuidelijk 
gelegen parochie Moerbeke. Er was sprake van 5.000 gemeten (ruim 2.200 ha) meersen of laaggele-
gen weidegebieden die onder water stonden (Wolters 1869 dl. 2: 905). De aanpalende Karnemelk- en 
Riedenpolder bleken in 1673 ook door het zoute zeewater te zijn bevloeid. Het polderbestuur verzocht 
de landsregering om vrijdom van alle lasten gedurende een termijn van dertig jaar, zodat ze een 
nieuwe dijk konden aanleggen.56 
Eveneens was er sprake van de geïnondeerden Canisvlietpolder (bedijkt in 1650-1653); zie Van den 
Dool (1973: 28). Hiervoor waren in de dijk tussen Sas van Gent en het fort Passluis drie gaten ge-
maakt.57 Ook werd de Sint-Antoniepolder onder water gezet. Een inwoner van Sas van Gent sprak in 
1675 over ‘ongemeyne schade geleden door het inunderen van de Sint-Anthonypolder op ordre van de 
commandant van t Zas’ (Hollestelle 1989: 309). Uiteindelijk bleken al deze ‘voorzorgsmaatregelen’ 
voorbarig te zijn geweest, want de Fransen lieten het vestingstadje ongemoeid (Sarneel 2004: 215). 
De gaten in de Canisvlietpolder werden kort nadien zo goed en kwaad mogelijk gestopt. Voor de 
polders rondom Zuiddorpe bleven de gevolgen langer zichtbaar in het landschap. Omdat het zeewater 
vrij spel had werden de bestaande geulen dieper en breder. Ook werden nieuwe geulen uitgesleten en 
de zuidelijk gelegen parochies Moerbeke, Stekene en Sinaai bedreigd. De storm van 4 november 1675 
kon dan ook veel schade aanrichten in de omgeving van Moerbeke, waardoor ‘veele huysen, schueren 
en stallinghen omverre geworpen [werden] ende veele menschen ende beesten verdroncken’ (Wolters 
1869 dl 2: 906). Ook de Sint-Elooipolder verdween hierbij in de golven (Wolters 1869 dl 2: 902). In 
1676 werd een herdijkingsoctrooi gegeven om het overstroomde gebied ten noorden van Moerbeke 
weer droog te leggen. In 1680 klaagden de eigenaars van de Karnemelkpolder erover dat hun landen 
onder het zoute zeewater lagen, huizen en schuren afgebroken waren en de boeren ‘totaliter veriaecht 
ende geruineert’. Hun zeedijk diende over een lengte van circa 1.200 meter (vanaf het fort Moerspui) 
opnieuw te worden aangelegd. De kosten zouden 20.000 gulden bedragen.58 
Op 27 april 1680 belegde het stadsbestuur van Axel een vergadering op het fort Moerspui. Alle eige-
naren van de polders tussen Zuiddorpe en Koewacht waren hiervoor uitgenodigd. Er zou gedelibe-
reerd worden over de vraag hoe het herstel moest worden aangepakt en op wie de schade kon worden 
verhaald. Cornelis van Vrijberghe, die namens de Raad van State deze vergadering bijwoonde, liet 
weten dat zowel het landsbestuur als de prins van Oranje de herdijking van dit gebied op korte termijn 
wenselijk achtten.59 Toch duurde het nog tot 1692 alvorens de schepenen van Moerbeke, Stekene en 
Sinaai opnieuw een bedijkingsoctrooi kregen.  
 
Samenvattend kan worden gezegd dat door de belegering van Sas van Gent een aantal polders rondom 
deze vestingplaats onder water werden gezet. De schade werd kort na de verovering door de Staatse 
troepen gerepareerd. De kleine Sint-Elooipolder zou pas in 1709 herdijkt worden. Door de inval van 
de Franse troepen in 1672 bleef een groot deel van het poldergebied rond Zuiddorpe gedurende vele 
jaren onbedijkt, zodat het zeewater zelfs het zuidelijk gelegen dorp Moerbeke bereikte. Daar zorgde in 
1675 een zware storm voor veel menselijk en dierlijk leed en richtte grote materiële schade aan.  

                                                 
54  RAZ, Atlas Hattinga, randschrift op Hattingakaart nr. 416. 
55  Idem, randschrift op Hattingakaart nr. 415. 
56  SAA, Kapittelarchief, nr. 473. 
57  Manteau van Dalem 1672. 
58  SAA, Kapittelarchief, nr. 475. 
59  Ibidem. 
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2.5.4.2 Stormvloeden 
Stormvloed van 1682  In de loop van de zeventiende eeuw zijn de polders in het onderzoeksgebied 
een aantal malen door stormvloeden bedreigd. De belangrijkste en ook bekendste is ongetwijfeld die 
van 26 januari 1682, die een grote invloed in het Zeeuwse kustgebied heeft gehad. Ook Zeeuws-
Vlaanderen heeft hiervan veel te lijden gehad. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen was er sprake van een 
grote ramp. In totaal over-stroomden hier vijftien polders met een oppervlakte van 6.436 ha (De 
Kraker & Bauwens 2000: 24). De storm begon ’s avonds rond vijf uur en zorgde voor een extreem 
hoge vloed. Volgens de tijdgenoten was de vloed ‘bij menschen gedencken noyt zo hoog geweest’ 
(Wesseling 1966: 136). Aan de oostzijde van Terneuzen overstroomde de recentelijk ingedijkte Aan- 
en Gender-dijkepolder volledig. Slechts met grote moeite kon hij opnieuw worden ingedijkt (Van der 
Baan 1859: 90). Er was sprake van een groot gadt en twee cleijne gaten in de zeedijk.60 Een van de 
gaten was helemaal in de noordelijke punt van de zeedijk geslagen aan kavel 16, een andere aan kavel 
17 en een derde gat vermoedelijk daar vlakbij. Er vond een aanbesteding plaats om de gaten te dicht-
en, waarvan Jannis Janssen, Jan de Feyter en Adriaen van Dousselaer de aannemers waren. De schade 
werd begroot op ruim 9.600 gulden, waarvan de helft nodig was om het grote gat te dichten.61 Omdat 
dit hoge bedrag niet op de grondeigenaren kon worden verhaald, besloot men een lening aan te gaan 
van 1.800 gulden. Voor het restant van de kosten moesten de ingelanden dat jaar een geschot 
opbrengen van tien gulden per gemet!62 
De Serlippenspolder, gelegen in de uiterste noordwesthoek van de Zaamslagpolder, werd ook door de 
stormvloed getroffen. Er was ook sprake van een oeverval. De zeedijk van de polder was blijkbaar 
totaal verwoest evenals alle veldvruchten.63 Om de schade te herstellen en de polder weer droog te 
krijgen vroeg men aan de rijke Zaamslagpolder om geldelijke steun. Die beslisten om de Serlippens-
polder gedurende zeven jaar een subsidie te verlenen van honderd gulden, in totaal dus zevenhonderd 
gulden. Het bestuur van de Zaamslagpolder eiste als tegenprestatie wel inzage in alle rekeningen en 
documenten betreffende deze dijkherstelling.64 Daarnaast kreeg de polder van de Staten van Zeeland 
gedurende twee jaar vrijstelling van de jaarlijks te betalen contributie. 
Ten westen van de Serlippenspolder werden in de 600 m lange zeedijk van het Noordpoldertje twee 
gaten geslagen, waardoor het zeewater alle in de polder staande veldvruchten had vernield. Het aan-
palende Lievenspoldertje, dat aan de noordzijde begrensd werd door de Terneuzense stadsomwalling, 
inundeerde eveneens volledig.65  
Aan de westzijde van Terneuzen liep de Vlooswijkpolder door het stormgeweld onder water.66 Zowel 
de Loven- als de Willemskerkepolder ontsnapten niet aan de stormvloed, die daar een aantal oever-
vallen had veroorzaakt. Namens het polderbestuur werd Johan de Jonge afgevaardigd om dit slechte 
nieuws aan de poldereigenaren te Middelburg en Vlissingen te melden. Voor de Lovenpolder viel de 
schade nogal mee, want er was sprake van dat die met cleijne costen kon worden hersteld. Op 
voorwaarde echter dat de weersomstandigheden meezaten en er zonder uitstel aan de herstelwerk-
zaamheden kon worden begonnen.67  
Hoewel de juiste omvang van de schade onduidelijk blijft, blijkt de Willemskerkepolder nog erger te 
zijn getroffen. Dat de schade er omvangrijker moet zijn geweest dan in de Lovenpolder, valt op te 
maken uit het feit deze laatstgenoemde polder een einde wilde maken aan de in 1659 gesloten over-
eenkomst tussen beide buurpolders. Die overeenkomst behelsde het gezamenlijk beheer van hun zee-
dijken.68 Uiteindelijk werden de verhitte gemoederen hierover gesust en werd besloten om de schade 
toch gezamenlijk te betalen. Zij het wel dat de bijdrage van de Lovenpolder werd vastgesteld op basis 
van ongeveer 40/60 ten opzichte van de Willemskerkepolder. 

                                                 
60  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 12 (ingekomen stukken). 
61  De kosten voor het sluiten van de twee kleine gaten bedroeg maar 160 gulden. 
62  In die periode bedroeg het gemiddelde geschot tussen 1,20 en 1,60 gulden. 
63  ZA/SvZ, nr. 1937. 
64  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 3, fo 154. 
65  ZA/SvZ, nr. 1937. 
66  Ibidem. 
67  WZV/VBP, Loven- en Willemskerkepolder, nr. 1, fo 25. 
68  Hiervoor was besloten om slechts een penningmeester over beide polders aan te stellen. 
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Tezelfdertijd werd de onderlinge unie nog eens bevestigd en afgesproken dat beide na de herstellingen 
weer opnieuw ‘uijt eene beurse sullen worden onderhouden’.69 Ook werd aan de zuidelijk gelegen 
Goessche- en Oud-Westenrijkpolder gevraagd een bijdrage te leveren in de kosten van het dijkherstel. 
Hieruit mag geconcludeerd worden dat beide laatste polders zonder noemenswaardige schade aan de 
stormvloed waren ontkomen. Ondanks de subsidie van beide polders moest in 1687 en 1688 nog een 
extra geschot worden geheven.  
De Nieuw-Westenrijk-, Nieuw-Zevenaar- en Sluispolder, gelegen ten oosten van het Mauritsfort, 
waren ten gevolge van de stormramp ook ingelopen (Zuurdeeg 1972: 16). Ten westen van Philippine 
overstroomde de Kleine Isabellapolder.70 Ook de polders tussen de vestingstadjes Philippine en Sas 
van Gent bleven niet droog. De Sint-Pieterspolder zou, volgens bijschrift op een Hattingakaart, door 
de storm overstroomd zijn, maar pas in 1690 weer zijn herdijkt.71  
Over de naastgelegen Albertpolder zijn meer gegevens voorhanden. Door de griffier van de polder 
werd over de stormvloed het volgende in het resolutieboek vermeld: ‘alsoo door de leste stormvloet 
de dijcken vanden polder niet alleene merckelijck en sijn beschadigt en gebrocken, maer bovendien 
op differente plaetsen over gheloopen, naementlijck tusschen ende ontrent beede de redouten ontrent 
tZas alwaer den dijck op het leechste is door het afnemen van de cruijne, ghedaen door die van tZas 
ten jaere 1674 ende 1675 tot het maecken van oorewercken rontom deselve redouten, metten mercke-
lijcke schaede ende inbraeken, alsmede dat de rijshoofden daer door oock sijn grootelijcx beschae-
digt’.72 Op verschillende plaatsen was het zeewater door de storm dus over de dijken gestuwd, terwijl 
ook delen van de dijk beschadigd waren. Maar helemaal in het zuidoostelijk deel van de polder, vlak-
bij de vesting Sas van Gent, deed zich de grootste calamiteit voor. Daar was enige jaren voordien 
aarde weggehaald van de kruin van de dijk om een hoornwerk73 aan te leggen ter verdediging van de 
stad. Door deze ingreep kon het zeewater hier de polder inlopen. Omdat de polder gecomparti-
menteerd was door een aantal bestaande lage dijkjes (cayen), zal slechts een klein deel van de polder 
van het zeewater te lijden hebben gehad. Zo was er ook een kadedijkje tussen de Gentse tragel en de 
vesting Sas van Gent dat het zeewater had verhinderd verder de polder in te stromen. Maar ook dit 
dijkje stond nu op doorbreken waardoor een vierde deel (ca. 223 ha) van de Albertpolder gevaar van 
overstroming stond te wachten. Het dijkbestuur besliste om zowel tot verhoging van de zeedijk als het 
desbetreffende kadedijkje over te gaan.74 
Ook ten oosten van Sas van Gent was er stormschade. De Canisvlietpolder die over te zwakke zee-
dijken beschikte door de militaire inundatie in de periode 1672-1673, had de razende storm niet kun-
nen weerstaan (Van den Dool 1973: 37). De omvang van de schade blijft echter onduidelijk. 
Over het poldergebied rondom Zuiddorpe is ook wat informatie voorhanden. Het noorddeel van de 
toenmalige Nieuw-Zuiddorpepolder was na de militaire inundatie van 1673 in 1674-1675 deels her-
dijkt.75 Door de watervloed van 26 januari 1682 zou dit deel echter opnieuw in de golven verdwijnen. 
Het leed dat de stormvloed in deze polder veroorzaakte, werd verwoord in een kort verslag uit 1740 
van Jan Matelé, die ten tijde van de stormvloed in de polder woonde en er later dijkgraaf van werd: 
‘…de hooghe generaele watervloet van 26 januarij 1682, dewelcke ick selve hebbe uijtgestaen in 
desen Zuijdorpe polder tot inden act des doods en veel van mijn ghebueren versmoort, verdroncken in 
het huijs van mijnen vaeder 14 mensschen op de kelder camer ghevlucht inden nacht tot aen de schou-
deren int waeter, als doot van kaude en schrick des doots: wel 40 koeijen en peerden, de welcke tot 
datse alle versmoorden en doot waeren, swommen altijt rondt ons huijs schueren en stallen: misbaer 
ghetier maeckende om hulpe’.76  
Dit relaas toont aan dat bijna zestig jaar na de feiten de gevolgen van deze stormvloed nog steeds niet 
waren ‘weggeëbd’ uit het geheugen van de dijkgraaf. 

                                                 
69  WZV/VBP, Loven- en Willemskerkepolder, nr. 1, fo 22. 
70  WZV/VBP, Grote en Kleine Isabellapolder, nr. 124. 
71  ZA/Kaarten Hattinga, nr. 41. 
72  RAG, Sint-Albertpolder, nr. 760, fo 143. 
73  Dit is een buitenwerk van een vesting, bestaande uit een courtine tussen twee halve bastions; de lange rechte 

flanken sluiten veelal aan op de vestinggracht. 
74  RAG, Albertpolder, nr. 760, fo 143. 
75  Nu Zuiddorpe-Noordpolder. 
76  WZV/AA, Zuiddorpe-Noord, nr. 18. 
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Tabel 3  Bedijkte polders in de zeventiende eeuw. 
Nr. Naam Jaar bedijking 
15 2e François de Langhe- of Pennemanspolder  1602 
16 Noordpolder bij Axel 1606B 
17 Visscherspolder 1606B 
18 Oude Eglantierpolder 1606B 
19 Buthpolder 1608 
20 Vlooswijkpolder 1608 
21 Isabellapolder (Grote en Kleine Isabellapolder) 1611B 
22 3e François de Langhe- of Mariapolder 1611? 
23 Riedenpolder (Rietpolder) 1612 
24 Wildelandenpolder 1612? 
25 Albertpolder 1612 
26 ZuiddorpepolderA 1612B 
27 Catspolder 1613  
28 Capellepolder bij Axel 1614  
29 Zeven Triniteitspolder (voormalige Kerke-, Grote Zoute- 

en Kleine Zoute of Huijgersluispolder) 
1617 

30 Zuidlandpolder 1617 
31 Serlippenspolder 1617 
32 Autrichepolder 1617 
33 Sint-BernardpolderA 1619 
34 Sint-Antoniepolder 1627B/1787 
35 Karnemelkpolder (bij Zelzate) 1633 
36 Raedtsheerenpolder  

Nadien Sint-Pieterspolder 
1633  
1663/1680 

37 Sint-Franciespolder 1634/1709 
38 Sint-Elooipolder 1634?/1709 
39 Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder 1635 
40 Oud-Westenrijkpolder 1638 
41 Sint-Annapolder 1638 
42 Sparkspolder 1638 
43 Koegors- en Nieuw-Zevenaarpolder 1648 
44 Nieuw-Eglantierpolder 1648 
45 Zaamslagpolder 1649 
46 CanisvlietpolderA 1650  
47 Sluispolder 1653 
48 Beoostenblij-Benoordenpolder 1654 
49 Oud-Karnemelkpolder 1662 
50 Nieuw-Westenrijkpolder 1665 
51 Aan- en Genderdijkepolder 1671 
52 Overslagpolder 1672 
53 Zuidorpe-Noordpolder (of Oudepolder) 1673? 
54 Groote Huissenspolder 1695 
55 Zuiddorpe-Zuidpolder (of Zijpepolder) 1695 
56 Varempépolder 1698 
57 Nieuw-Beoostenblij-Bezuidenpolder 1698 
58 Nieuw-Karnemelkpolder 1698 
59 Moerbekepolder 1699 
60 Klein-Zevenaar- of Noord-Westenrijkpolder 1699 
61 Poelpolder <1699 
A  Niet meer bestaande polder. Werd na overstroming/inundatie in nieuwe polderstructuur opgenomen. 
B  Jaar waarin bedijkingoctrooi werd gegeven. 
?  Vermoedelijk jaar van bedijking. 
1634/1709  Jaar eerste bedijking/Jaar laatste bedijking. 
 
De schade in de Zuiddorpepolder werd snel hersteld. Er zou een kadedijk worden aangelegd tussen 
het fort Crommenhoucke van de noordoost punt van Sint-Elooipolder tot aan fort Sint-Gelein. Dat is 
tot aan de scheiding met de huidige Moerspuipolder. Op 17 juli 1682 vond de aanbesteding plaats 
waarvan Louis Gillis de aannemer was.77 
Aan de oostzijde van de Moerspuise watergang liep de Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder in, waarvan 
het zuidelijk deel onder water kwam te staan. 
                                                 
 
77  SAA, Kapittelarchief, nr. 479. 
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Figuur 8  Bedijkte polders in 1700. Zie Tabel 3 voor de nummering van de polders. 
 
Pas in 1698 werd dit gedeelte herdijkt in twee nieuwe polders, te weten de huidige Oud-Beoostenblij-
Bezuiden en de Nieuw-Karnemelkpolder (Hollestelle 1989: 419). 
 
Samenvattend kan worden gezegd dat door gebrek aan bronnenmateriaal geen volledig beeld kan 
worden gegeven van de gevolgen van de stormvloed van 26 januari 1682. Wel valt te concluderen dat 
zowel in het noorden als het zuiden van het onderzoeksgebied veel polders behoorlijk van de storm 
hebben geleden. Op het eerste gezicht lijken 13 polders volledig of grotendeels te zijn overstroomd, 
met name de Aan- en Genderdijke, Serlippens-, Noord-, Lievens-, Vlooswijk-, Willemskerke-, Sluis- 
en Nieuw-Westenrijkpolder in het noorden en de Kleine Isabella-, Sint-Pieters-, Canisvliet-, Zuid-
dorpe- en Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder in het zuiden. Van twee polders is bekend dat de schade 
relatief meeviel. Dit zijn de Lovenpolder in het noorden en de Albertpolder in het zuiden. 
Over het menselijke en dierlijk leed dat door de stormvloed werd veroorzaakt, leert ons een getuigenis 
uit de Nieuw-Zuiddorpepolder. Om de schade te herstellen is van enige polders bekend dat ze een 
beroep deden op financiële steun van hun buurpolders, met name de Serlippenspolder en Loven- en 
Willemskerkepolder. Ook werden door de polders extra geschoten geheven op de landerijen in de 
polder om de schade te kunnen betalen. Het polderbestuur van de Aan- en Genderdijkepolder moest 
bovendien geld lenen. De Nieuw-Zuiddorpepolder en een deel van de Oud-Beoostenblij-Bezuiden-
polder zouden pas aan het einde van de eeuw (1698) herdijkt worden. 
Ook is gebleken dat er in het onderzoeksgebied in de 17de eeuw geen lineair bedijkingsproces plaats 
heeft gevonden. Gedurende het Twaalfjarig Bestand, dat een politiek-economische rustperiode bete-
kende voor de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, namen de bedijkingactiviteiten toe. Ook 
direct na de Vrede van Munster werden opnieuw polders ingedijkt. Dit waren grote polders, zodat 
twee decennia nadien er al te weinig voldoende begroeide schorren waren om verder te bedijken. 
Dat betekende dat het bedijkingproces ook om deze reden noodgedwongen moest worden stopgezet. 
Anderzijds zorgden militaire inundaties en de stormvloed van 1682 voor tijdelijk landverlies. 
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2.6 Het landschap in de achttiende eeuw 
 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van het landschap in de achttiende eeuw beschreven. Ook nu 
weer wordt bekeken of de gebruikelijke factoren zoals militaire operaties en stormvloeden, hierbij 
invloed uitgeoefend hebben. Voorts is nagegaan of er in deze eeuw verder werd bedijkt en hoe dat 
bedijkingproces is verlopen. Maar eerst wordt een kort politiek-historisch kader geschetst. 
 
2.6.1 Politiek-historisch kader  
Na het kinderloos overlijden van de Spaanse koning Karel II in 1700, ontstonden er erfopvolgings-
perikelen. Hij had aan het einde van zijn leven Karel van Oostenrijk als zijn wettelijke erfopvolger 
van de Spaanse of Zuidelijke Nederlanden aangeduid. Na zijn dood bleek echter dat hij Filips van 
Anjou, kleinzoon van de Zonnekoning Lodewijk XIV, testamentair als zijn opvolger had begunstigd. 
Als gevolg hiervan marcheerden Franse troepen de Zuidelijke Nederlanden binnen. Dit was echter 
tegen de zin van de Noordelijke Nederlanden. Bang voor een te groot politiek machtsblok in Europa 
sloten ze met Engeland en Oostenrijk een verbond. Samen trokken ze ten strijde tegen Frankrijk en 
Spanje. De strijd zou duren van 1702 tot 1713 en is bekend als de Spaanse Successieoorlog. In 1713 
werd de Vrede van Utrecht getekend. Een van de vredesbepalingen hield in dat de Zuidelijke Neder-
landen aan Oostenrijk zouden komen. Een andere bepaling was dat de grenzen tussen de Republiek en 
de Zuidelijke Nederlanden (zoals die golden sinds 1664) moesten worden ‘aangepast’ ten voordele 
van de Noordelijke Nederlanden (Stuij 1990: 20-1).  
Na ruim vijfentwintig jaar vrede was het in 1740 weer oorlog. Door het overlijden van de Oostenrijk-
se keizer Karel VI ontstond er een strijd om diens erfopvolging. Dit ondanks het feit dat zijn dochter 
Maria Theresia al in 1717 voorbestemd was als zijn opvolger en hierover tussen Oostenrijk en Spanje 
in 1725 te Wenen de Pragmatieke Sanctie was ondertekend. Toen Maria Theresia de troon besteeg, 
stelden Spanje en Beieren, Saksen en Pruisen enkele territoriale eisen. Hieruit zou de Oostenrijkse 
Successieoorlog ontstaan die duurde tot 1748 en beëindigd werd met de Vrede van Aken, getekend op 
23 oktober. Frankrijk had een bondgenootschap met Pruisen en in 1744 vielen Franse troepen de 
Zuidelijke Nederlanden binnen. Het jaar nadien waren alle Vlaamse steden door de Fransen bezet. 
Ook Staats-Vlaanderen (Zeeuws-Vlaanderen) zou onder de voet worden gelopen (Lamberty et al. 
1972: 290). 
Sas van Gent werd, na een belegering van drie dagen op 30 april 1747 ingenomen en gedurende tien 
dagen bezet gehouden (Sarneel 2004: 215). De Fransen waren hun aanval vanuit de Autrichepolder 
begonnen. In Axel was er helemaal geen tegenstand. De Fransen bleven er vanaf 16 mei 1747 tot 28 
januari 1749. Tijdens hun beleg vorderden de bezetters van alles en nog wat op en werd het de 
Axelaars tamelijk moeilijk gemaakt. Bij hun aftocht schreef het stadsbestuur hierover dat het netelige 
tijden waren geweest (Wesseling 1966: 144). De rust was eindelijk teruggekeerd en het leven van alle 
dag kon weer zijn gang gaan. 
Terneuzen bleef door het betalen van een afkoopsom bespaard van een Franse bezetting (Hamelink 
2004: 228). Philippine was eveneens na een korte belegering in handen gekomen van de Fransen en 
bleef, onder bevel van Von Löwenthal, bezet tot januari 1749 (De Feyter 2004: 210). 
In 1784 ging het weer mis. De Oostenrijkse keizer Jozef II, aan wie de Zuidelijke Nederlanden onder-
horig waren, had zich voorgenomen om voor de havenstad Antwerpen nieuwe ontwikkelingskansen te 
creëren. Hij eiste daarom in augustus 1784 van de Noordelijke Nederlanden het recht op een vrije 
Scheldevaart. Aangezien de Republiek hiertoe niet geneigd was, lokte de Oostenrijkse keizer een 
incident uit. Dit bestond erin dat hij een zeilschip onder keizerlijke vlag de Schelde liet afvaren 
richting Noordzee. Net voorbij Antwerpen, in de buurt van Saaftinge, werd het schip op 8 oktober 
1784 door de Nederlandse marine aangehouden (Van den Dool 1974: 40.). 
Jozef II vatte dit op als een ‘oorlogsverklaring’. Hierdoor ontstond de Keteloorlog. Bang voor een 
inval van Oostenrijkse troepen in Staats-Vlaanderen werden, op last van de Raad van State, maat-
regelen getroffen ter inundatie van de polders rondom Sas van Gent. Het zou voor de bevolking 
gelukkig bij oorlogsdreiging blijven. Op 8 november 1784 werd het Verdrag van Fontainebleau 
gesloten tussen beide partijen. De toestand voor de Schelde zou echter ongewijzigd blijven (Lamberty 
et al. 1972: 406). Wel werden in dit verdrag bepalingen opgenomen betreffende de afwatering van het 
Noord-Vlaamse achterland door Staats-Vlaanderen naar de Westerschelde. 
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In 1789 vond in Frankrijk een revolutie plaats en werd het land omgevormd tot een republiek. De 
idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap wilden ze niet alleen opdringen aan hun landgenoten, 
maar ook gewapenderhand de omliggende landen opleggen. Na een eerder mislukte poging werden na 
de slag bij Fleurus in 1794 de Zuidelijke Nederlanden ingelijfd en ook Staats-Vlaanderen werd onder 
de voet gelopen. Het werd bij verdrag van 1 oktober 1795 aan Frankrijk afgestaan. Dit impliceerde dat 
dit grensgebied vanaf dan bestuurlijk samengevoegd werd met Oost-Vlaanderen als het Departement 
van de Schelde. Over dit departement, waarvan Gent de hoofdplaats was, stelde Parijs een Prefect of 
gouverneur aan. De Franse hervormingsijver was op alle vlakken groot en zou ook zijn weerslag 
hebben op de geschiedenis van de polderwetgeving. 
Economisch gezien was de eerste helft van de 18de eeuw voor de landbouw bepaald niet rooskleurig te 
noemen. Die neergang was al ingezet omstreeks 1650 en de landbouw ondervond grote problemen 
door de lage prijzen van haar producten, met name de graanprijzen (Van Cruyningen 2000: 55). We 
zullen zien dat die economische malaise ook zijn weerslag had op bedijken van nieuwe polders. 
 
2.6.2 Landaanwinst 
2.6.2.1 Oud-Vogelschorpolder 
Op het scharnierpunt van de zeventiende en achttiende eeuw viel een nieuwe polder droog in het 
schorrengebied dat gelegen was tussen de noordelijke (Axelse Gat) en zuidelijke (Sasse Gat) zijarm 
van de Braakman. Deze schorren waren in 1572 door Filips II aan de stad Axel geschonken. Axel zou 
nadien, na toestemming door de Staten-Generaal, het Vogelschor verkocht hebben aan de kanunniken 
van de O.L.V.-kathedraal te Antwerpen. Die hadden het op hun beurt verkocht aan Gerard van de 
Nisse, die enkele decennia later de Zaamslagpolder zou indijken.78 Het bedijkingsoctrooi werd gegund 
op 19 december 1699 (Wilderom 1973: 176). In de loop van 1700 kon de circa 8,5 km lange zeedijk 
opgeleverd worden. Omdat deze polder niet aan een andere grensde, is hier sprake van een eiland-
polder (Tabel 4, Fig. 10). 
 
2.6.2.2 Papeschor- of Nieuw-Autrichepolder 
Aan de noordzijde van de Autrichepolder lagen aan het begin van de 18de eeuw dijkbare schorren. Het 
ging om een deel van het Vogelschor, gelegen ten noorden van de Hondskreek (een geultje tussen het 
Axelse en Sasse Gat), het Boerenschor, dat ten zuiden van de Hondskreek lag tegen de Autriche-
polder, en het Papeschor, gelegen langs het zuidwestelijk deel van de Autrichepolder (richting Sas van 
Gent). De schorren waren eigendom van de eigenaren van genoemde polder. Op 28 april 1700 kregen 
die van de Staten-Generaal het recht deze droog te leggen (Hollestelle 1989: 335). De bedijking werd 
voltooid in 1702. De nauwe band tussen beide polders zou zich op verschillende vlakken mani-
festeren. Zo bestonden de besturen van beide polders dikwijls uit dezelfde personen en vond de jaar-
lijkse algemene vergadering plaats op dezelfde dag (na elkaar); zie Tabel 4 en Figuur 10.  
 
2.6.2.3 Kleine Huissenspolder 
Ten oosten van Terneuzen hadden in de periode 1650-1700 vier polders het aanzicht van het schor-
rengebied drastisch veranderd. Ongeveer 2.820 ha cultuurland was op de zee herwonnen. 
Johan Hiëronymus Huijssen, heer van Zaamslag en promotor van de Groote Huissenspolder, had de 
smaak van bedijken blijkbaar te pakken gekregen. Hij had zijn oog laten vallen op een deel van het 
resterende schorrengebied ten noorden van laatstgenoemde polder dat aan de Westerschelde paalde. 
Het bedijkingsoctrooi werd gegeven in Den Haag op 17 februari 1718 (Hollestelle 1989: 169). De 
polder werd in twee gelijke delen gescheiden door de aanleg van een straat (Fig. 9). Het westelijk deel 
hoorde aan de heer van Zaamslag, die er een boerderij liet bouwen. Het oostelijk deel hoorde voor het 
grootste deel toe aan de heer Bevernage en erven. Ook deze liet een boerderij bouwen. Door de in-
poldering was het cultuurland tot bijna 3.000 ha aangegroeid. Door zijn ligging aan een getijdegeul 
overstroomde de polder bij de stormvloed van 1808. Bovendien werd de polder in de loop van de 
negentiende eeuw meermaals geteisterd door oevervallen79en dienden er inlaagdijken gelegd te 
worden. 

                                                 
78  SAA, kapittelarchief, nr. 484. 
79  Het buurtschap De Val herinnert hier nog aan. 
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Als gevolg hiervan zou de polder uiteindelijk calamiteus worden verklaard. In het noord-westelijk 
deel van de polder ontstond in de loop der tijden het gehucht De Griete (Tabel 4, Fig. 10).  
 
2.6.2.4 Krekepolder 
Bij de indijking van de Grote Huissenspolder (1695) was, om bedijkingtechnische redenen, de aan de 
zuidwestzijde gelegen grote kreek buitendijks gelaten. Door deze beslissing was een soort inham 
ontstaan tussen genoemde polder en de Zaamslagpolder. Een paar decennia later bleek het kreek-
restant in deze inham opgeslibd te zijn en besloot men een verbindingsdijk te leggen tussen de beide 
polders. Hierdoor ontstond in 1718 een nieuw poldertje dat de toepasselijke naam Krekepolder kreeg. 
Het is 51 ha groot (Hollestelle 1989: 241); zie Figuur 9. 
Er waren slechts twee eigenaren in dit poldertje. De erven van griffier Alvarez bezaten ruim 28 
hectare. De heer Bevenaege was eigenaar van ruim 22 hectare. Het poldertje kon zijn oppervlakte-
water kwijt via een sluisje in de noordelijke Beugeltasdijk naar de Groote Huissenspolder. 
 

 
 

Figuur 9  De Krekepolder en de Kleine Huissenspolder (Zeeuws Archief: Atlas Hattinga; nrs. 438-439). 
 
2.6.2.5 Margarethapolder 
Vlakbij de Westerschelde tussen Terneuzen en de Zaamslagpolder lagen schorren en slikken die bij de 
bedijking van de Kleine Huissenspolder niet geschikt waren geacht om meegedijkt te worden. Rond 
1737 was die situatie echter veranderd en bleek ‘dit schorre bekwaam om bedijkt te worden’.80 
Toch zou het nog enkele jaren duren voordat men hiervan werk maakte. De Staten van Zeeland gaven 
op 21 december 1741 toestemming om het gebied te bedijken en de begunstigden waren nazaten van 
Gerard van der Nisse. Hij had bijna een eeuw eerder het recht gekregen om de Zaamslagpolder in te 
dijken. In de bedijkingconcessie van de Zaamslagpolder stond ook een clausule dat de eigenaren van 
deze polder het recht hadden op alle latere op- en aanwassen. De nieuwe polder, die in 1742 droog 
kwam, werd genoemd naar Margaretha de Mauregnault, vrouwe van Zaamslag, gehuwd met Johan 
van Hoorn (Hollestelle 1989: 247). De 253 ha grote polder was echter geen voorspoedig leven 
beschoren, want twintig jaar later moest namelijk al beroep gedaan worden op financiële steun van de 
achterliggende polders. Een en ander was een gevolg van een opeenstapeling van fataliteiten en onge-
makken die de polder was overkomen. 

                                                 
80  Dit staat vermeld op een Hattingakaart uit die periode. 
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Na de stormvloed van november 1775 werd aan de noordzijde van de polder een inlaagdijk aange-
legd, die het behoud van een groot deel van de polder betekende bij een dijkval in 1800. De noorde-
lijke punt van de polder zou nadien buitengedijkt blijven en de inlaagdijk werd zeedijk (Wilderom 
1973: 169); zie Tabel 4 en Figuur 10. 
 
2.6.2.6 Moerspuipolder 
Tussen de polders rond Zuiddorpe in het westen en de Nieuw-Karnemelkpolder in het oosten lag nog 
een lange smalle strook schorren met daarin de Zoute of Gentse Vaart, ook bekend als de Moerspuise 
watergang. In 1634 was al een poging ondernomen om deze geul af te dammen door de bedijking van 
de Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder. Sinds het midden van de 17de eeuw was de Moerspuise water-
gang opnieuw een zeearm geworden. Omdat de afwatering van de omliggende polders op deze zee-
arm door opslibbing gevaar liep, besloot men een verbindingsdijk te leggen tussen de zeedijk van de 
Oud-Beoostenblij-Benoorden- en de Zuiddorpe-Noordpolder met daarin een zeesluis. Op die manier 
kon het polderwater opgehouden worden en bij giertij of op andere momenten afgelaten.  
Het uitschurend vermogen ervan kon zo worden benut om het slikken en aanwassen in het kanaal van 
Axel weg te laten spoelen.81 Joannes Thierens van de Overslagpolder kreeg namens de belangheb-
bende polders, opdracht om bij de Staten van Zeeland het octrooirecht te verkrijgen tot indijking van 
de schorren van Moerspui. Hij mocht hiervoor ook een solliciteur (lobbyist) onder de arm nemen. 
Hoewel het geruime tijd duurde, gelukte het Thierens uiteindelijk om het fel begeerde octrooi in de 
wacht te slepen. Het werd vergund op 16 september 1766. Een van de bedijkingsvoorwaarden behels-
de de aanleg van een zeesluis met twee ruime kokers. Bovendien moest de bedijking binnen twee jaar 
opgeleverd worden82. Met goede moed begonnen, diende er zich al spoedig een aantal problemen aan. 
De commandeur van Sas van Gent, generaal-majoor Burmania, wiens militaire bevoegdheid zich 
uitstrekte over de forten van het poldergebied gelegen tussen Axel, Sas van Gent en Koewacht, had 
namelijk lucht gekregen van het bedijkingsoctrooi.Hij liet weten het bedijkingswerk te zullen boy-
cotten totdat de bedijkers hem konden aantonen ook van de Staten-Generaal toestemming te hebben. 
De reden van zijn afwijzend gedrag was het feit dat het militair-strategische fort Moerspui midden in 
de nieuwe dijkagie zou komen liggen. Na een terugkoppeling hierover met de Staten van Zeeland 
besloot men toch (zonder toestemming uit Den Haag) met de bedijkingwerken te starten. Burmania 
liet op 20 april 1767 de werken stilleggen nadat hij eerst door zijn majoor een resolutie van de Staten-
Generaal had laten voorlezen. Hierin stond dat de werken moesten worden stopgezet tot nader order.83 
Thierens werd gelast onmiddellijk naar Middelburg te reizen om deze resolutie voor te leggen aan de 
Staten van Zeeland. 
De ernst van de situatie inziende, stelde dit college Burmania voor om de resolutie op te schorten tot 1 
juni. Die ging met het voorstel akkoord op voorwaarde dat ook Den Haag met de bedijking diende in 
te stemmen. Lippens, directeur van de nieuwe bedijking, en penningmeester Thierens werden nu naar 
Den Haag gestuurd met de nodige aanbevelingsbrieven van de Staten van Zeeland. De opdracht was 
gegeven op basis van no cure no pay. Dit betekende dus dat indien ze zonder de vereiste toestemming 
terugkwamen, zelf voor alle gemaakte onkosten, exclusief de reiskosten, dienden op te draaien! Door 
tussenkomst van een lobbyist kreeg men nog op 27 mei de gewenste toestemming en kon met blij 
gemoed naar Zuiddorpe worden teruggereisd. Vervolgens werd het octrooi, door de Staten van 
Zeeland gegund, ‘uijt sig selve nul en van geender waarde’ verklaard.84 Hieruit is duidelijk een 
competentiestrijd af te lezen tussen Den Haag en Middel-burg. Het was een oud zeer dat weer eens 
aan de oppervlakte was gekomen; zie Tabel 4 en Figuur 10.85 
 
2.6.2.7 Eendragtpolder 
Het duurde vervolgens een decennium voordat nieuwe bedijkingsactiviteiten plaatsvonden. 

                                                 
81  WZV/AA, Moerspuipolder, nr. 1 (resolutie van 19/11/1763). 
82  WZV/AA, Moerspuipolder, nr. 1 (resolutie van 16/9/1766). 
83  Ibidem (resolutie van 22/4/1767). 
84  Ibidem (akte van approbatie en confirmatie van 27/5/1767). 
85  Zeeuws-Vlaanderen was grotendeels een generaliteitsgebied en werd bestuurd vanuit Den Haag. Een klein 

deel (streek Terneuzen-Axel-Biervliet) behoorde tot het Committimus en stond onder bestuur van de Staten 
van Zeeland. Dit was historisch zo gegroeid. 
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De heren van de heerlijkheid Zaamslag kregen op 6 januari 1777 het recht om te bedijken ‘eenige 
schorren van gemelde Heerlijkheijd, leggende ten noorden van de Groote Huijssenspolder’.86 Het was 
een lang en smal schorrengebied tussen de Kleine Huissenspolder en het Hellegat dat circa 400 ha 
groot was. Om de aanvraag van de bedijkers te kunnen beoordelen, werd de opzichter-generaal van de 
slands zeewercken Van Doeveren gelast na te gaan of dit schorrengebied wel dijkbaar was. In zijn 
rapport stelde hij dat het er alle schijn van had dat de polder na indijking vruchtbaar akkerland zou 
opleveren. Bovendien zou de geprojecteerde polder het landsbelang niet schaden, maar integendeel 
zelfs van groot profijt zijn voor de achterliggende Groote Huissenspolder. Die polder zou namelijk 
van de quellinge van het zoute water zijn bevrijd. Omdat het schorgebied een langgerekte vorm had 
zouden de bedijkingkosten hierdoor behoorlijk oplopen. Er zou een zeedijk van ongeveer 1.250 roe-
den of ca. 5 km lengte moeten worden aangelegd. Daarenboven moest het een extra zware dijk zijn, 
omdat deze vlak langs de Hontekust was gelegen. Vooral het westelijk deel van de zeedijk moest 
extra verzwaard worden, want die lag pal op de noordwestenwind en de slagh der zee.87  
Om een zeedijk te leggen was het gebruikelijk dat hiervoor aarde werd gehaald uit de voorliggende 
schorren. Ondanks het feit dat die zeedijk zeer dicht tegen de Westerschelde zou komen liggen, bleek 
er toch nog genoeg voorland (circa 80-120 m) voorhanden om er dijkspecie te kunnen halen. Van 
Doeveren adviseerde daarom gunstig aan de Raad van State en de werken konden van start gaan. 
Een belangrijke datum in het bedijkingsproces was 27 juni 1777. Op die dag waren namelijk alle 
geulen gesloten, waardoor het binnenliggend schorrenland definitief van de zee was afgesloten. Alle 
personen die belang hadden bij de bedijking, waren bij deze ‘plechtige’ gebeurtenis aanwezig. En dit 
gezelschap besloot die dag de polder de geschiedenis in te laten gaan onder de naam Eendragtpolder, 
omwille van de eendrachtige samenwerking tussen de belanghebbenden tijdens de bedijking. De 
bedijking had 72.300 gulden gekost en penningmeester Carolus Francies van Waesberghe bleek maar 
negen gulden tekort te komen.88 Jan Francies Lippens uit Moerbeke had de bedijkingswerken als 
dijkgraaf geleid (Tabel 4, Fig. 10). 
 
2.6.2.8 Beoosten- en Bewestenblijpolder 
Een groot deel van het Kanaal van Axel, de oostelijke zijgeul van de Braakman die een verbinding 
maakte met het Hellegat, was medio achttiende eeuw zo hoog opgeslibd dat bij laagtij de schorren een 
aantal uren droog lagen.89 Daardoor was het mogelijk om zonder natte voeten te krijgen de oversteek 
tussen de Beoostenblij-Benoordenpolder en de polders ten zuiden van het Kanaal van Axel te maken. 
Dit had op militair-strategisch vlak echter consequenties, want op die manier was de waterbarrière 
tussen het vestingstadje Axel en het zuidelijk gelegen gebied bij een mogelijke vijandelijke dreiging 
van weinig waarde meer. De Raad van State, onder wiens bevel de vestingsteden Sas van Gent, Axel 
en Hulst stonden, kondigde daarom op 23 februari 1787 af dat heel het schorrengebied tussen Sas van 
Gent en Hulst zou worden afgedamd. Dit grote project zou in een aantal verkortingen (lage dijken) 
worden uitgevoerd, voorzien van sluisjes. Door deze compartimentering kon het gebied dan toch nog 
deels of geheel bij dreigend militair gevaar voor bovengenoemde vestingstadjes onder water worden 
gezet.90 Het was een zeer ambitieus plan dat in de jaren 1788-1790 voor rekening van Den Haag werd 
uitgevoerd.91 
Om dit grote nieuwe polderland in te richten, begon men met de aanleg van een winterdijk tussen 
Axel en de Moerspuipolder. De tegenwoordige Kinderdijk is hiervan een onderdeel. Daarnaast waren 
drie noord-zuid gerichte verkortingen voorzien tussen de zuidelijke zeedijk van de Beoostenblij-
Benoordenpolder en het zuidelijk gelegen poldergebied. Twee daavan eindigden aan de Nieuw-
Beoostenblij-Bezuidenpolder. De derde liep vanaf het fort Kijkuit in de zuidoostelijke punt van de 
Beoostenblij-Benoordenpolder en eindigde ten zuiden aan de zeedijk van de Groote Ferdinandus-
polder. De drie verkortingen zijn nog altijd bekend als de Eerste, Tweede en Derde Verkorting. Dit 
gebied werd na de bedijkingwerken aanvankelijk Beoostenblij genoemd. 

                                                 
86  WZV/AA, Eendragtpolder, nr. 18. 
87  Ibidem. 
88  Idem, d.d. 18 november 1777. 
89  RAZ, Hattingakaart nr. 454 (bijschrift). 
90  WZV/AA, Beoosten en Bewestenblij, nr. 26. 
91  Ibidem, nr. 258. 
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Voor het gebied ten zuidwesten van Axel begon men met de aanleg van een zeewerende winterdijk 
tussen de Autrichepolder (bij Zwartenhoek) en de Koegorspolder; de huidige Sasdijk. De zeesluis was 
voorzien aan de huidige Axelsche Sassing. Voorts werd een oost-west gerichte verkortingsdijk 
aangelegd tussen de winterdijk die Axel met de Moerspuipolder verbond en Zwartenhoek, de huidige 
Langeweg.92 Dit ingepolderde gebied werd aanvankelijk Bewestenblij genaamd. Pas rond 1794 
werden beide polderdelen samengevoegd onder de benaming Beoosten- en Bewestenblijpolder. Hier-
mee was de grootste polder binnen het onderzoeksgebied een feit, met een oppervlakte van ruim 1.951 
ha (Hollestelle 1989: 111). Axelaar Josias Paulus was hier de eerste en provisionele dijkgraaf.93  
Ook het schorrengebied van Canisvliet was in dit megaproject betrokken. In 1794 werden de gepre-
tendeerde eigendommen van particulieren en kerkelijke instellingen in dit schorrengebied door de 
Raad van State aan de eigenaren toegewezen. Dat ging als volgt. Nadat de ingediende eigendoms-
titels door twee landsadvocaten op hun rechtmatigheid waren onderzocht en toegekend, werd de 
ligging ervan in de nieuwe polder, na loting, toebedeeld. In het poldergedeelte Beoostenblij lag ten 
noorden van de Langeweg een schaapsstelle, waarop al een huis, schuur en bakkeet stonden. Dit werd 
exclusief toegewezen aan de erven Alvarez.94 
In datzelfde jaar 1794 vond een kleine overstroming plaats in het oostelijk deel van de Beoosten- en 
Bewestenblijpolder. Opzichter-generaal van ’s lands zeewerken Raven inspecteerde samen met 
luitenant-kolonel De Freijtag de schade die was aangebracht. Men besloot nu om de gedeelten van de 
tragel of het trekpad die door kreken en killen liepen aan de buitenzijde te verzwaren. De tragel zou 
op die zwakke plaatsen met stro- en rijsbeslag belegd worden, zodat in het vervolg een betere weer-
stand tegen de golfslag verzekerd was. Aan de binnenzijde moest een berm aangelegd worden van 8 
voet (2,20 m), die ook ter versteviging diende van de tragel. Als extra maatregel zouden twee perso-
nen benoemd worden om ’s nachts de tragel te inspecteren, zodat die niet door quaadwillige konden 
doorgestoken worden.95 Deze maatregelen werden bij de intocht van de legers van de Franse Repu-
bliek in 1795 weer ongedaan gemaakt. Hierbij werden heel wat bruggen en wegen kapotgemaakt en 
gaten in de trageldijken gegraven. Ondanks de aanvankelijke belofte van de Franse invallers bleken ze 
uiteindelijk niet bereid de aangebrachte schade te vergoeden;96 zie Tabel 4 en Figuur 10.  
 
2.6.3 Landverlies 
2.6.3.1 Stormvloed van 1715 
De polders in de streek waren het oorlogsgeweld tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) 
zonder militaire inundatie doorgekomen.97 De twee daaropvolgende jaren werden ze echter bedreigd 
door natuurgeweld. Op 26 februari en 2 en 7 maart 1714 teisterden zware vloeden hun zeedijken, 
maar die schade viel uiteindelijk mee. Ernstiger gevolgen had de stormvloed van 3 maart 1715. Het 
betrof een zware noordwesterstorm die een extra hoge watervloed veroorzaakte. Door tijdgenoten 
werd hij beschreven als zijnde ‘veel hoger geweest…als ten jaeren 1682’ (De Kraker & Bauwens 
2000: 25). In Oost-Zeeuws-Vlaanderen werd er grote schade aangericht aan maar liefst tien polders. 
De Polder van Namen in Saeftinghe zou zelfs voorgoed verdwijnen (De Kraker & Bauwens 2000: 
25). Ten oosten van Terneuzen overstroomde de kleine Serlippenspolder. Het poldertje had al flink 
gele-den door de vloeden van 1714, maar door die van 3 maart 1715 was de kruin over een afstand 
van ca. 155 m weggespoeld, waardoor het zeewater de polder kon instromen.98 Het zou tot 1725 duren 
voor-dat de Serlippenspolder werd herdijkt, waarbij hij tevens werd vergroot. 
De Noordpolder overstroomde, maar de zeedijk bleef in wezen intact. Om de schade te herstellen 
vroeg men de Staten van Zeeland te Middelburg vrijstelling van de jaarlijkse verpondingen.99 
Bij het kleine Lievenspoldertje, pal ten zuiden van de Terneuzense stadswallen gelegen, had de storm-
vloed een oeverval veroorzaakt. Hierdoor was de dijk weggezakt en het poldertje overstroomd. 

                                                 
92  Deze dijk vormde tevens de verbinding tussen drie schaapsstellen die in dit schorrengebied gelegen waren. 
93  WZV/AA, Beoosten en Bewestenblij, nr. 1, fol 16. 
94   Idem, nr. 258. Deze stelberg met bebouwing is de huidige boerderij ‘Nooitgedacht’. 
95   Idem, nr. 1, fo 16. 
96   Idem, nr. 1, fo 18. 
97  In Oost-Zeeuws-Vlaanderen waren ten gevolge van de Successieoorlog twee polders geïnundeerd. 
98  ZA/SvZ, nr. 1927. 
99  Ibidem. 
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In de Vlooswijkpolder werd ‘door den schrickelijcken storm en hooge watervloed’ de kruin van de 
zeedijk weggeslagen waardoor de polder onderliep. Omdat het contrescharp van de aanpalende 
vesting Terneuzen het had begeven, was de schade hier extra groot. Ook langs die zijde liep het water 
de polder in.100 Het polderbestuur besloot daarom een verzoek in te dienen bij de Staten van Zeeland 
om gedurende twaalf jaar vrijstelling te verkrijgen van alle polderbelastingen. De polder werd echter 
maar twee gulden vrijdom per gemet verleend. Omdat dit niet voldoende was, besloot het bestuur een 
lening aan te gaan van 600 gulden voor één jaar.101 Volledige inundatie van de polder had wel niet 
plaatsgevonden, maar op veel plaatsen was de zeedijk twee en meer duimen102 overgelopen. Boven-
dien was er ook aan de zeesluis zware schade ontstaan. Het was dus duidelijk dat er snel gehandeld 
moest worden om de ontstane schade te repareren.103 Om de herstellingswerken te leiden en te coördi-
neren, werd voor de duur van een jaar penningmeester Alvarez aangesteld als dijkgraaf.104 Uiteinde-
lijk bleken de kosten voor herstel op te lopen tot 5.400 gulden. Hiervoor was bij twee particulieren 
een lening afgesloten van 3.000 gulden tegen 5%. De penningmeester kreeg opdracht voor het reste-
rende bedrag een lening aan te gaan. 
De zuidwestelijke zijde van de Koegorspolder bleek ook zwaar beschadigd te zijn door de stormvloed. 
In 1718 liet het bestuur een inlaagdijk aanleggen. In 1719 stuurden ze een brief aan de Staten van 
Zeeland waarin vermeld stond dat het herstel van hun zeedijk niet minder dan 58.000 gulden zou 
kosten (Hollestelle 1989: 173). Ze verzochten daarbij om subsidie uit het provinciale fonds. 
De situatie in het zuidelijk gebied is wat verwarrend. Wat de polders tussen Philippine en Sas van 
Gent betreft, lijkt de schade te zijn meegevallen. In de Albertpolder is dat jaar sprake van plannen tot 
het leggen van een sluis in de coupure, gelegen in de scheidingsdijk van genoemde polder met die van 
de Sint-Pieterspolder.105  
Waarschijnlijk nam men die maatregel om bij een mogelijke inundatie van de Sint-Pieterspolder (en 
medebepaald door de stormvloed van 3 maart) beveiligd te zijn tegen het inlopen van de polder. Om 
deze sluis te helpen bekostigen, verzocht men de achtergelanden, inclusief het Asseneder Ambacht, 
hierin mee te betalen. Die wezen echter op het feit dat er plannen bestonden om de dijken van de 
polders rondom Philippine te versterken. Het bouwen van een dure sluis kon in hun ogen daarom nog 
wel even worden uitgesteld. Overigens had de polder zelf al een deel van zijn zeedijk bij Sas van Gent 
laten verhogen.106 Ondanks het feit dat de schade wel meeviel, zat de angst voor een inundatie er 
kennelijk goed in. 
Van de polders ten oosten van Sas van Gent verhoogde de Autrichepolder dat jaar zijn geschot met 
200% tot 1,05 gulden. Dit betekende extra inkomsten voor de polder van circa 250 gulden. Maar de 
verhoging was aanmerkelijk lager dan bijvoorbeeld bij de Loven- en Willemskerkepolder. De schade 
aan de Autrichepolder zal dus eerder beperkt zijn gebleven. 
Wellicht had het polderbestuur tijdig maatregelen genomen, nadat men het jaar voordien geconclu-
deerd had dat de zeedijk over een lengte van 2,5 km te laag was en nodig met twee voeten (0,55 m) 
diende verhoogd te worden.107 Deze gevaarlijke toestand was gebleken na een drietal hoge vloeden in 
februari en maart 1714 die de polder had bedreigd.108  
De Sint-Franciespolder en Karnemelkpolder (nu op Belgisch grondgebied) overstroomden, maar 
werden het jaar daarna herdijkt. De noordoostelijke punt van eerstgenoemde polder bleef buiten de 
bedijking. Dit gedeelte zou later bekend staan als Lippenspoldertje.  
Ook de Zuiddorpe-Zuid of Zijpepolder blijkt schade geleden te hebben door de stormvloed. Er is 
sprake van een inlaege (inlaagdijk) die in 1715 zou zijn gelegd. 

                                                 
100  Ibidem. 
101  WZV/VBP, Vlooswijkpolder, nr. 787 (2 maart, 29 april, 12 juni 1715). 
102  Een duim is 2,574 cm. 
103  WZV/VBP, Waterschap Loven- en Willemskerkepolder, nr. 320 (7 maart 1715). 
104  Ibidem. 
105  RAG, Albertpolder, nr. 761 (1715). De coupure lag aan de huidige Scheurhoekdijk op de grens tussen 

Nederland en België. 
106  Ibidem. 
107  WZV/AA, Autrichepolder, nr. 65 (1714). 
108  Die hoge watervloeden vonden plaats op 26 februari en 2 en 7 maart 1714. 
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Bij Koewacht blijkt dat in de Riedenpolder ‘door den storm van winde ende overvloet van wate-
ren…een groot gadt gevallen is’ (Wolters 1869: 256). Het gat ontstond bij het gehucht (en voormalig 
fort) Sint-Andries aan de scheiding met de Ferdinandus- en Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder. Door 
dit gat moet de polder volledig zijn overstroomd. Omdat het hier gaat over een polder die zowel op 
Noord-Nederlandse als Zuid-Nederlandse bodem lag, diende tussen het bestuur van het ambacht Axel 
en dat van Stekene een overeenkomst te worden gesloten over de herstelkosten. Axeler Ambacht zou 
900 gulden vooruitbetalen, de rest zou tussen beide gelijkelijk worden verdeeld (Wolters 1869: 256).  
De gevolgen van de stormvloed van 1715 lijken minder desastreus geweest te zijn voor het onder-
zoeksgebied dan die van 1682, hoewel die van 1715 door tijdgenoten erger werd ingeschat. De schade 
bleek zich bij Terneuzen voornamelijk te hebben beperkt tot het overlopen van de zeedijken van de 
Serlippens-, Noord-, Lievens- en Vlooswijkpolder. Aan de Loven- en Willemskerkepolder was ook de 
zeesluis zwaar beschadigd. Bij de Koegorspolder was er eveneens veel schade aan de zeedijk te 
bespeuren. In het zuidoostelijk deel overstroomde het Riedenpoldertje, terwijl aan de Zuiddorpe-Zuid-
polder een inlaag moest worden gelegd. De zeedijken tussen Philippine en Zuiddorpe zouden als ge-
volg van de stormvloed worden verhoogd. De reparaties werden deels bekostigd door het verhogen 
van het dijkgeschot. Daarnaast ging men ook leningen aan bij particulieren en deed men een beroep 
op de Staten van Zeeland voor vrijstelling van de jaarlijkse belastingen. 
Al viel de schade aan de polders ‘relatief’ mee, in heel Zeeland veroorzaakte de stormvloed veel scha-
de. Hierdoor richtten veel polderbesturen subsidieverzoeken aan de Staten van Zeeland. Hoe dit 
college hierop heeft gereageerd, is in hoofdstuk 3 nader beschreven. 
 

 
 

Figuur 10  Overzichtskaart van de bedijkte polders in 1800. Zie Tabel 4 voor de nummering. 
 
2.6.3.2 Militaire inundaties 
1747: Oostenrijkse Successieoorlog  In 1744 vielen Franse troepen de Zuidelijke Nederlanden aan. 
De aanval richtte zich ook op Sas van Gent dat na een belegering van drie dagen op 30 april 1747 
werd ingenomen en gedurende tien dagen werd bezet. Reeds op 17 april waren de Fransen uit Gent 
richting Sas van Gent getrokken. 
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Tabel 4  Bedijkte polders in de achttiende eeuw. 
Nr. Naam Jaar bedijking 
62 Oud-Vogelschor- of Zuid-Westenrijkpolder 1700 
63 Oud-Papeschor- of Nieuw-Autrichepolder 1702 
64 Sint-Franciespolder 1634/1709 
65 Sint-Elooipolder 1634/1709 
66 Kleine-Huissenspolder 1718 
67 Krekepolder 1718 
68 Margarethapolder 1742 
69 Moerspuipolder 1767 
70 Eendragtpolder 1777 
71 Sint-Antoniepolder 1627A/1787 
72 Canisvliet-Binnenpolder 1787 
73 Riet- en Wulfsdijkpolder 1789 
74 Canisvliet-BuitenpolderB 1790 
75 Beoosten- en Bewestenblijpolder 1790 
A  Jaar waarin bedijkingsoctrooi werd gegeven. 
B Een deel van de Canisvlietschorren werd niet meebedijkt in 1787. Daarom werd 
 dit de Canisvliet-Buitenpolder genoemd. Samen met de Beoosten- en Bewestenblij- 
 polder werd dit in 1790 binnengedijkt. In 1791werden de Canisvliet-Binnen- en - 
 Buitenpolder onder één bestuur gebracht. 
1634/1709  Jaar eerste bedijking/Jaar laatste bedijking.  
 
Bij het gehucht Rieme hadden ze balken in de Sasse Vaart (kanaal van Gent naar Sas van Gent) 
gelegd om de vrije loop van het water naar Sas van Gent te verhinderen. Daardoor kon de plaatselijke 
commandant het water ook niet gebruiken als soete inundatie van de Canisvlietpolder. 
Omdat de dreiging van de Fransen groter werd, liet de Sasse bevelhebber de sluis aan het Bolwerk 
Generaliteit openzetten. De zuidelijk gelegen Poelpolder inundeerde hierdoor volledig en ook de 
westelijk gelegen Albertpolder liep deels onder water. Het water stond zeven duim (18 cm) hoog in 
beide polders. Diezelfde dag werd ook nog de sluis aan de Galgeredoute opengezet om de inundatie 
van de Albertpolder te bevorderen. En ‘s nachts werd bevel gegeven tot het doorsteken van de Evers-
dam. Op die manier zou de doorgang naar de Autrichepolder versperd worden en de Franse omsinge-
lingstactiek tot staan worden gebracht. De bedoeling was goed maar de actie was te laat ondernomen. 
Tijdens het doorgraven van de Eversdam bleek namelijk dat een deel van de Fransen de overtocht 
naar de Autrichepolder al had gemaakt. Het werk was dus voor niets geweest. Na een aantal dagen 
van beschietingen moest de vesting Sas van Gent aan de Fransen worden overgedragen. De belegering 
van het stadje betekende dus dat de directe omgeving om strategische redenen onder water werd 
gezet; een beproefd middel waarvan twee polders het slachtoffer werden.  
Of er bij de verdediging van Philippine polders onder water zijn gezet zijn geweest, blijkt niet uit de 
geraadpleegde gegevens. De verovering van Axel, op 16 mei, ging zonder enige tegenstand gepaard, 
zodat het inunderen van polders niet aan de orde zal zijn geweest. Terneuzen wist zijn belegering af te 
kopen, zodat ook daar geen gevechten hebben plaats gehad. 
 
1784: Keteloorlog  In oktober 1784 lokte de Oostenrijkse keizer Jozef II de Keteloorlog uit (zie begin 
paragraaf). Ten gevolge daarvan gaf de Raad van State op 7 november opdracht aan de commandeur 
van Sas van Gent maatregelen te nemen om een eventuele aanval vanuit het zuiden af te slaan. 
Daartoe werd de sluis aan de zuidkant van de vesting opengezet en de Eversdam bij de Zwartenhoek 
doorgestoken (Van den Dool 1974: 40). Het gebied ten oosten van Sas van Gent was op die manier 
door een waterbarrière beveiligd. Aan de westzijde van de vestingstad besloot men in overleg met het 
bestuur van de Albertpolder een lage dijk te leggen langs de Vrijstaat heen,109 zodat een kleiner deel 
van de polder zou onderlopen bij inundatie en de landerijen dus minder schade zouden oplopen. 
Omdat deze oorlog geen militaire consequenties had, bleken de genomen maatregelen achteraf 
overbodig. In de 18de eeuw zorgde de bedijking van acht polders voor een verdere aangroei van het in 
de 16de eeuw verloren gegane landschap. Speciaal de Beoosten- en Bewestenblijpolder, gelegen ten 
zuidoosten, zuiden en zuidwesten van het stadje Axel, dient hierbij te worden vermeld. 

                                                 
109  Deze dijk stond later bekend als Keizersdijk en is nu op sommige plaatsen als lichte verhoging in het land-

schap waar te nemen. 
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Dit oostelijk deel van het Axelse Gat werd namelijk niet bedijkt vanuit landbouwdoeleinden zoals 
voordien, maar hier speelden militaire overwegingen een rol. Ook zorgden deze eeuw militaire inun-
daties voor de nodige (tijdelijke) overlast. De stormvloed van 1715 zorgde voor heel wat waterellende 
en zou aan de basis liggen voor de latere calamiteuze polders. 
 
 
2.7 Het landschap in de negentiende eeuw 
 
In deze paragraaf is de ontwikkeling van het landschap in de 19de eeuw beschreven. Ook nu weer is 
onderzoek gedaan naar de invloed van de factoren stormvloeden en militaire inundaties op de ont-
wikkeling van het landschap. Maar eerst is het politiek-historisch kader geschetst. 
 
2.7.1 Politiek-historisch kader 
Zoals eerder is opgemerkt, was het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, dit is benoorden het 
Kanaal van Axel deel van het Committimus van Zeeland. Het zuidelijke deel, met onder meer Sas van 
Gent, Philippine en de polders van Zuiddorpe en Koewacht waren Generaliteitsland. Aan de status 
van 230 jaar Generaliteitsland en Committimus binnen de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën 
kwam met de Franse inval en de afstand van Staats-Vlaanderen aan de Franse Republiek op 1 oktober 
1795 een einde. De Franse overheersing luidde ook een nieuwe politiek-bestuurlijke periode in die 
twee decennia zou duren. Ondanks het feit dat de streek al in 1813 van de Fransen was bevrijd, zou 
het nog tot 18 juni 1815 duren, voordat de legers van Napoleon bij Waterloo werden verslagen. 
Op het Congres van Wenen besloten de grote Europese mogendheden de Noordelijke en de Zuidelijke 
Nederlanden samen te voegen onder het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden, waarvan Willem I 
als koning werd aangesteld. De ‘verplichte samensmelting’ tussen het Noorden en het Zuiden zou 
echter maar van korte duur zijn. In 1830 waren de ongenoegens van het Zuiden zo groot dat ze de 
afsplitsing wensten van het Noorden en eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid opeisten. 
In 1830 werd België als nationale staat geboren en op 21 juli 1831 legde Leopold I zijn eed af als 
gekroonde vorst van het nieuwe koninkrijk. 
In het kader van dit onafhankelijkheidsstreven lieten de Belgen hun ogen vallen op Zeeuws-Vlaande-
ren en viel een troepenmacht onder leiding van Ernst Grégoire het gebied binnen. Sas van Gent werd 
in oktober 1830 tijdelijk bezet (Sarneel 2004: 216). In Philippine werd een Nederlands garnizoen 
gelegerd met een sterkte van 150 tot 300 man (De Feyter 2004: 210). Terneuzen werd slechts enige 
uren door de Belgische opstandelingen bezet (Hamelink 2004: 230). Ook Axel werd korte tijd bezet, 
maar een blijvende bezetting kon voorkomen worden omdat er snel daarna Nederlandse troepen 
werden gelegerd (Stockman 2004: 231). 
Tijdens het bestuur van het Verenigd Koninkrijk (1815-1830) vond een belangrijke infrastructurele 
ingreep in het landschap plaats. Deze zou tevens een belangrijke economische impuls aan het onder-
zoeksgebied geven. In een periode van nog geen dertig maanden werd namelijk het Kanaal van Gent 
naar Terneuzen gegraven dat een lengte had van 34 km. Dit kanaal werd op 18 november 1827 offi-
cieel geopend. 
Er was zo een volwaardige zeeverbinding gerealiseerd tussen de havenstad Gent en de Westerschelde 
en konden schepen met een diepgang van 4,50 m Sas van Gent bereiken. De aanleg van dit kanaal zou 
ook een belangrijke wissel trekken op de toekomst van de organisatie en het functioneren van de 
waterschappen binnen het onderzoeksgebied. 
 
2.7.2 Landaanwinst 
2.7.2.1 De drie polders van de Compagnie Blemont 
Na de grote bedijkingcampagne van het schorrengebied tussen Sas van Gent en Hulst tijdens de 
periode 1788-1790 waren praktisch alle schorren in het oostelijk deel bedijkt. Alleen ten westen van 
de Sasdijk bleef nog een restgebiedje over. Tussen de Vogelschor- en Papeschorpolder lag nog een 
schor, weliswaar doorsneden door twee geulen die een verbinding vormden tussen het Axelse Gat en 
het Sasse Gat. In de loop van de eeuw waren door verlegging van de stroming in de Westerschelde ten 
noorden van de Loven- en Willemskerkepolder, op de plaats waar ooit de Vremdijke-, Groeninge- en 
Mulme- en Lieven Leyspolders hadden gelegen, nieuwe schorren aangewassen. 



58 
 

De bedijking van de Albertpolder (1612) ten noorden en westen van Sas van Gent en de Papeschor-
polder (1711) ten noordwesten ervan, hadden voor de aanwas van nieuwe slikken en schorren in dit 
gebied gezorgd. Dit betekende dat geleidelijk aan de vernauwing van de vaargeul naar Sas van Gent 
toenam. Deze drie potentieel bedijkbare gebieden zouden dan ook in de eerste twee decennia van de 
19de eeuw het ontstaan betekenen van evenzoveel nieuwe polders. Twee ervan werden ingedijkt 
tijdens de Franse overheersing, namelijk de Sas van Gent- of Kleine Sint-Albertpolder en de West-
dorpe- of Nieuw-Vogelschorpolder. De Nieuw-Neuzenpolder kwam droog in 1816. 
Deze drie polders werden ingedijkt door de Compagnie Blemont. Dit was een associatie van een 
aantal magistraten en renteniers uit Gent, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Antwerpen, Brussel en zelfs 
Parijs.110 Blemont zelf was president van het Hof van Assisen te Gent (Wolters 1869: 313). De 
Compagnie kreeg in 1804 van prefect Faipoult van het Scheldedepartement het pachtrecht op alle 
schorren en aanwassen, gelegen tussen de Braakman en Terneuzen en verder langs de kust tot aan het 
Vlaams Hoofd bij Antwerpen. Hierbij waren de schorren voor de polders van Kieldrecht en Graauw 
inbegrepen en ook de schorren in de Braakman die gelegen waren voor de Albertpolder en tussen de 
Vogelschor- en Papeschorpolder. Eveneens had de Compagnie het recht op de aanwassen die na de 
inpoldering zouden ontstaan. Van de concessie waren uitgesloten de schorren en aanwassen in het 
zuidelijk deel van de Braakman, gelegen tussen de meergemelde Albertpolder en Biervliet. Deze 
waren twee jaar eerder toegewezen aan de Compagnie Ottevaere (Wolters 1869: 314).  
De concessie hield het recht van vruchtgebruik in op de bedijkte schorren gedurende een periode van 
32 jaar. Die termijn ging in vanaf het jaar dat met de bedijking van de eerste polder werd gestart. Er 
was verder een aantal strenge eisen geformuleerd waaraan de Compagnie zich diende te houden. Zo 
moesten de toekomstige bedijkingen plaatsvinden onder toezicht van de ingenieur van Bruggen en 
Wegen en diende iedere nieuwe bedijking bovendien aan de prefect te worden gemeld. De Compagnie 
moest daarnaast pacht betalen aan de rechthebbenden van nog niet ingedijkte schorren, die onder de 
concessie vielen. Bovendien moest ze aan het einde van de concessie de bedijkte polders in goede 
staat van onderhoud opleveren. Indien dit niet het geval was zou men dit laten doen op kosten van de 
Compagnie. Ook diende een borgtocht te worden gestort van niet minder dan 200.000 francs in on-
roerend goed in de kas van het Scheldepartement. Dit ‘garantiefonds’ moest dienen om mogelijke 
financiële problemen tijdens een bedijking op te vangen. Naast deze condities rustte op de Compagnie 
nog de plicht om vóór 1807 twee polders in te dijken op de schorren die op dat moment dijkbaar 
waren. Als gevolg van deze laatste verplichting werd in 1805 de nieuwe polder bij Sas van Gent of 
Sas van Gentpolder (later ook Kleine Sint-Albertpolder genoemd) aan de zuidzijde van het Sasse Gat 
ingedijkt, in 1807 gevolgd door de nieuwe polder bij Westdorpe of Westdorpepolder (later ook 
gekend als Nieuw-Vogelschorpolder). Om beide nieuwe polders een naam te geven, vroeg de Com-
pagnie advies aan de prefect. Die besliste dat beide polders de naam zouden krijgen van de gemeente 
waaronder ze juridisch vielen.  
Kort na de hereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden onder koning Willem I was de 
Compagnie ook ten westen van Terneuzen actief. Op de plaats van de voormalige polder(tje)s Mulme, 
Groeninge, Lieven Leys en Vremdijke, was er in de loop van twee eeuwen door gedurige aanslibbing 
een schorrencomplex ontstaan, dat rijp was om te bedijken. Er was zelfs al gedurende lange tijd een 
bewoonde schaapsstelle op de schorren aanwezig. Ondanks de wisseling van de macht en de ver-
anderde staatsstructuur had de Compagnie haar rechten weten te behouden en bijgevolg mocht zij de 
schorren bedijken. Wel had hoofdingenieur van Diggelen van de Waterstaat, na onderzoek van de 
bedijkbaarheid van het schorrengebied, eerst zijn toestemming moeten geven (Fig. 11). Die toestem-
ming kwam er op 20 april 1816. De schorren van Terneuzen konden dus ingedijkt worden en de 
nieuwe polder kreeg als naam Nieuwe polder van Neuzen, naar analogie van de door deze compagnie 
eerder bedijkte polders Nieuwe polder van Sas van Gent en de Nieuwe polder van Westdorpe. De 
huidige benaming is Nieuw-Neuzenpolder.  
Aanvankelijk stonden de drie polders onder één dijkbestuur. In 1837 werden ze bestuurlijk van elkaar 
gescheiden en kregen ze alle drie een eigen bestuur.111 In met midden van de negentiende eeuw 
zouden onder auspiciën van de Compagnie nog twee polders ingedijkt worden, maar was er geen 
sprake meer van een gezamenlijk bestuur. Die polders komen hierna nog aan bod. 

                                                 
110  RAG, Polders en wateringen, nr. 206. 
111  WZV, VBP, nr. 417. 
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Figuur 11  Kaart met schorren en slikken ten noordwesten van Terneuzen. In 1816 zou hier de Nieuw-Neuzen-
polder worden bedijkt door de Compagnie Blemont (Zeeuws Archief: Rijkswaterstaat kaarten en tekeningen; nr. 
1660). 
 
2.7.2.2 Polders in de omgeving van Sluiskil  
Hiervoor werd al melding gemaakt van de aanleg van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Vanaf 
1827 konden zeeschepen via dat kanaal de haven van Gent bereiken. De aanleg van dit enorme infra-
structurele werk zou een grote invloed hebben op het polder- en schorrengebied tussen Terneuzen en 
Sas van Gent en bovendien ook op beide stadjes. Het kanaal zou deels lopen door schorrengebied, 
deels door polders en deels door open zee. De grootste uitdaging hierbij was de afdamming van de 
zeegaten. Het ging met name om het Axelse Gat in de omgeving van het huidige Sluiskil, en om het 
Sasse Gat, vlakbij Sas van Gent. Tussen Sas van Gent en de nabijgelegen Autriche- en Papeschor-
polder moest een afsluitdijk worden gelegd waar achter het kanaal kon worden aangelegd.Dan volgde 
een doorsnijding van de Autriche-, Papeschor- en de Nieuw-Vogelschorpolder. 
Om een oversteek naar de Koegors- en Nieuw-Zevenaarpolder te maken, diende het nog tamelijk 
brede schorren- en geulengebied van het Axelse Gat afgedamd te worden. Daarom werd een afsluit-
dijk aangelegd tussen de polders Koegors en Nieuw-Zevenaar en Nieuw-Vogelschor (Wilderom 1973: 
177). Als gevolg hiervan ontstond ten westen van het kanaalpand het Stoodorpepoldertje (tussen het 
kanaal en de dijk van Nieuw-Vogelschor), genoemd naar de houten, met stro bedekte barakken. 
Hierin werden de naar schatting tweeduizend arbeiders gehuisvest die aan het kanaal werkten (Deca-
vele 1977: 34). In de afsluitdijk legde men een uitwateringssluis aan om het water, afkomstig van de 
polders ter oostzijde van het kanaal, af te laten wateren tijdens de graafwerken. Die sluis werd in 1828 
verwijderd (Zuurdeeg 1972: 177).112  
Tijdens de aanleg van het kanaal van Gent naar Terneuzen werd ook een aftakking gemaakt richting 
Axel. De bedoeling was dat er een doorgaande verbinding met Hulst zou worden gemaakt. Door aller-
lei (politieke) verwikkelingen is dit plan echter nooit gerealiseerd en eindigde dit zijkanaal, dat in een 
stroomgeul van het Axelse Kanaal werd gegraven, aan de zeedijk van de Beoosten- en Bewestenblij-
polder. Toen het Axelse Gat was afgedamd, konden de kanaalwerken in de richting Terneuzen verder 
worden voltooid. Achtereenvolgens werden hiervoor de polders Nieuw-Zevenaar, Oud-Zevenaar, 

                                                 
112  Stroodorpe is nu een gehucht ten zuiden van Sluiskil. 
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Sluis en Vlooswijk doorsneden. Ook Terneuzen zelf onderging ten gevolge van de kanaalwerken 
grote veranderingen. Ten westen en ten oosten van de stad werden twee afzonderlijke kanaalarmen 
gegraven, die aan de Westerschelde een schutsluis (de West- en Oostsluis) kregen voor de schepen die 
het kanaal opvoeren. Ze zouden het vestingstadje definitief een ander gezicht geven. Met de aanleg 
van het kanaal was de evolutie van Terneuzen tot havenstad een feit. Ook in Sas van Gent waren er 
heel wat aanpassingswerken nodig om de doorgang van de schepen mogelijk te maken. 
Door de aanleg van het kanaal was nu aan de oostzijde van het kanaaltracé een schorrengebied getij-
denvrij komen te liggen. Een deel hiervan, gelegen ten noorden van de Papeschor- en Autrichepolder, 
‘bedijkte’ men in 1825 onder de naam Nieuw-Papeschorpolder met een grootte van 108 ha en als de 
Smidsschorpolder die 233 ha groot was. De ‘bedijking’ van laatstgenoemde polder kwam pas na veel 
gekrakeel tot stand. Er waren namelijk twee partijen die hierop hun rechten lieten gelden. De ene was 
de aanpalende Beoosten- en Bewestenblijpolder, die in 1788 van de Raad van State het recht hadden 
gekregen tot bedijking van de Smidsschorren, Varkensputten en schorren van Sint-Marc. Door de aan-
leg van de Sasdijk hadden ze echter een deel van de Smidsschorren buitendijks gelaten. Dit gedeelte 
viel dan ook toe aan de Compagnie Blemont. Als gevolg hiervan ontbrandde er een competentiestrijd 
tussen beide rechthebbenden. In 1819 was hierover zelfs een proces geweest voor de vrederechter. 
Niettemin bleek de Compagnie bereid de zaak in der minne te schikken en de schorren aan te kopen. 
Maar niet voor de prijs die de polder wenste. Om het verschil tussen de vraagprijs van 45.000 frank en 
aanbod van 22.500 frank te overbruggen werd, na lang onderhandelen, uiteindelijk een verkoopprijs 
vastgesteld van 30.000 frank. Hiervoor mocht de Compagnie zich definitief eigenaar noemen van 200 
ha buitendijkse Smidsschorren. Het bedrag zou betaald worden in drie jaarlijkse termijnen.  
 
2.7.2.3 Polders tussen Sas van Gent en Philippine  
De kanaalwerken waren nog in uitvoering toen initiatieven werden ontplooid om in de oude haven-
geul van Sas van Gent, het zogenaamde Sasse Gat of de Papegeule, een stuk af te dammen. Dit 
gebeurde door een afsluitdijk te leggen tussen de zuidwesthoek van de Oude Papeschorpolder naar de 
Albertpolder. Hierdoor was het ontstaan van de Melaniapolder, ook wel Nieuwe polder bij Sas van 
Gent genoemd, een feit. Bij de bedijking hoorde ook nog een klein stukje schorrengebied dat door de 
aanleg van het kanaal aan de oostzijde van de polder kwam te liggen. In 1854 werden de gronden die 
tot dan toe tot één eigenaar hadden behoord, openbaar verkocht. Een van de eigenaren en tevens dijk-
graaf van het westelijk deel was Guislain de Ghellinck. Naar hem werd uiteindelijk dit westelijk deel 
van de Melaniapolder genoemd. Het 26 ha grote oostelijk deel, aan de overzijde van het kanaal, be-
hield de benaming Nieuwe polder bij Sas van Gent met de toevoeging oostdeel (Hollestelle 1989: 
353). Beide poldertjes hadden een eigen polderbestuur. Het oostelijk deel verdween praktisch geheel 
bij de uitbreidingswerken van het kanaal in de jaren zestig van de twintigste eeuw. 
Twintig jaar duurde het voordat een volgende polder werd bedijkt in het Sasse Gat. Het leggen van 
een korte verbindingsdijk tussen de Kleine Sint-Albertpolder en de Oud-Papeschor, in 1846, beteken-
de een aanwinst van 80 ha cultuurgrond. 
Baron van Zuijlen van Nievelt, ontvanger der Domeinen te Sas van Gent en Albert, Eugène Gheldolf, 
rechter te Gent113 (De Vleesschauwer 1999: 3138 F 390), en Jan Francies Pussemier, grondeigenaar te 
Assenede (B), kregen hiertoe het concessierecht op 7 december 1845. De nieuwe bedijking werd naar 
de vrouw van Gheldolf, Eugenia genoemd (Wilderom 1973: 179-80). 
In 1851 volgde de bedijking van een andere polder in het Sasse Gat. Ditmaal legde men een afsluit-
dijk tussen de noordwestelijke punt van de Albertpolder en de zuidwestelijke punt van de Oud-Vogel-
schorpolder. De nieuwe polder strekte zich uit over het grondgebied van drie gemeenten: Terneuzen, 
Sas van Gent en Westdorpe. Het ging hierbij om een bedijking uitgevoerd door de Compagnie Ble-
mont, intusssen was deze uitgebreid met de Compagnie Ottevaere. Beide compagnies opereerden 
aanvankelijk apart maar hadden uiteindelijk hetzelfde doel, namelijk het beleggen van de kapitalen 
van de aangesloten aandeelhouders in de bedijking van schorren in Zeeuws-Vlaanderen. 
De Compagnie had de rechten op de in te dijken schorren stelselmatig opgekocht. Een deel was in 
1819 afgekocht van een drietal particulieren, waarvan er twee te Antwerpen woonden en één in Den 
Haag. Een ander deel kocht men in 1820 van het bestuur van de aanpalende Albertpolder. 

                                                 
113  Gheldolf was telg uit een familie van grootgrondbezitters en magistraten in Zelzate en Gent. 
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Van de Nederlandse staat kocht de Compagnie in 1844 en 1850 ook de rechten op een deel van de 
‘schorren, blikken, platen, water alsmede uitgeslagen grond’, gelegen in de nieuw te bedijken 
polder.114 Enkele leden van de familie Van Remoortere, grondeigenaren te Sint-Niklaas en Gent, 
waren medeaandeel-houder in genoemde Compagnie en gaven hun naam aan de nieuwe bedijking. 
De verkaveling van de gronden gebeurde door een aantal deskundigen, te weten, Petrus de Vleesch-
auwer, dijkgraaf van de aanpalende Oud-Vogelschorpolder, Johan Staal, landbouwer te Zaamslag, en 
Hendrik Wauters, landbouwer uit de nevenliggende Albertpolder. Dit drietal werd bijgestaan door 
Alexander Johannes Streenput te Hulst.115 De nieuwe polder werd doorsneden door twee elkaar kruis-
ende straten. Door de aanleg van een spoorweg116 in de polder en het feit dat langs die spoorweg het 
station van Philippine werd gebouwd, ontstond er geleidelijk aan bewoning langs de straat die sinds 
1872 Philippine met haar station verbond. Hieruit groeide de huidige woonkern Zandstraat (De 
Vleesschauwer 1999: 3143 F 395). 
In 1848 werd tussen de Albertpolder en de Sint-Pieterspolder een deel buitengedijkt gebied van beide 
polders, als overblijfsel van de grote stormramp van 1808, opnieuw ingedijkt. Het ging om kavel 15 
van de Albertpolder en het westelijk deel van de Sint-Pieterspolder. Pas veertig jaar na de overstro-
ming kon dit gedeelte worden herdijkt onder de toepasselijke naam Verdronkenpolder. 
Het resterende deel van het Sasse Gat, tussen de Van Remoorterepolder en Philippine, zou pas in 
1884 worden ingedijkt. De periode tussen aanvraag en uitvoering heeft zes jaar geduurd. Het ge-
meentebestuur van Philippine was namelijk nogal gekant tegen die bedijking, die het als een be-
dreiging zag voor de haven. Er volgde een langdurige briefwisseling tussen een aantal ministeries. In 
1881 kreeg ir. Hogerwaard van Rijkswaterstaat opdracht hiernaar een onderzoek in te stellen. Zijn 
conclusie was om het haventje te verplaatsen van de noordoosthoek naar de noordwesthoek van 
Philippine, die als ‘Noorwegen’ bekend stond. Van hieruit zouden de vissersschepen nog jarenlang 
via de Braakman de Westerschelde kunnen opvaren. De verplaatsing zou gebeuren op kosten van het 
Rijk, de omliggende polders die hierbij belang hadden117 en de gemeente Philippine. Uiteindelijk 
bleek de gemeente zijn derde deel in de begrote 35.000 gulden niet te kunnen betalen 
 Een nieuw plan voorzag in de aanleg van een spuikom ten oosten van de bestaande haven. Op die 
manier kon de aanslibbing van de haven worden tegengegaan. De aanleg van deze spuikom, inclusief 
de spuisluis, diende op kosten te gebeuren van de aanstaande bedijkers. Het onderhoud en de 
bediening van de sluis zou gebeuren door het Rijk (Wilderom 1973: 181-2). In november 1884 was de 
nieuwe polder een feit. De bedijking had 97.900 gulden gekost. A.Vergaert, medebedijker, gaf zijn 
naam aan de polder die een oppervlakte had van 201 ha (Tabel 5, Fig. 12). 
 
2.7.2.4 Polders tussen Sluiskil en Hoek 
Bij de aanleg van het kanaal van Gent naar Terneuzen was een dam gelegd door het Axelse Gat, tus-
sen de Nieuw-Zevenaar- en Koegorspolder en de Nieuw-Vogelschorpolder. Hierdoor konden de ka-
naalwerken ter hoogte van het huidige Sluiskil in het droge plaatsvinden. Die afdamming betekende 
ook dat de stroming in het gedeelte van het Axelse Gat, ten westen van deze dam tussen Sluiskil en 
Hoek, stelselmatig afnam, wat de aangroei van schorren en blikken bevorderde. 
De inpolderingen verliepen hier anders dan in het zuidelijker gelegen Sasse Gat. De eerste polder was 
de Louisapolder. Deze lag ten westen van de kanaaldijk en ten noorden van de Stroodorpepolder. De 
bedijking was een gevolg van de aanleg van de Westelijke Rijkswaterleiding, die in 1844 gegraven 
werd om een betere afwatering te krijgen van het oppervlaktewater uit de polders in de omgeving van 
Sas van Gent en het Belgisch achterland. Aanvankelijk liep die afwatering via het Kanaal van Gent 
naar Terneuzen, maar bleek op den duur niet meer te voldoen (hoofdstuk 6.). Om de Rijkswater-
leiding te doen eindigen in de Westerschelde, diende het Axelse Gat weer doorsneden te worden. Als 
gevolg hiervan ontstond het 23 ha grote Louisapoldertje (Zuurdeeg 1972: 14). Het was op kosten van 
het Rijk aangelegd en daarom genoemd naar een van de prinsessen van Oranje-Nassau (Wilderom 
1973: 180-1). In dit poldertje zou later het dorp Sluiskil ontstaan. 

                                                 
114  WZV/VBP, Van Remoorterepolder, nr. 360. 
115  Ibidem. 
116  Een aftakking van de lijn Mechelen-Terneuzen, die vanaf Sluiskil naar Gent liep. 
117  Het ging om de Stad Philippine-, Sint-Pieters- en Verdronkenpolder. 
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In het midden van de 19de eeuw waren de schorren ten westen van Oud-Vogelschorpolder, aan de 
splitsing van het Axelse- en het Sasse Gat, rijp om te worden bedijkt. Ook op deze schorren had de 
Compagnie Blemont haar oog laten vallen. Ze lagen immers vlakbij de door de Compagnie ingedijkte 
Van Remoorterpolder. Het eigendom van de schorren was in 1819 gekocht van de heren Lievens en 
Le Grelle uit Antwerpen en Nicolas Steengracht van Oosterland uit ’s Gravenhage.118  De Compagnie 
had ook nog een klein gedeelte schorren, circa 9 ha, van de Nederlandse staat moeten aankopen 
alvorens tot bedijking te kunnen overgaan. Zo werd 107 ha cultuurgrond toegevoegd aan het Zeeuws-
Vlaamse grondgebied (Zuurdeeg 1972: 111). De bedijking had 70.000 gulden gekost. Ditmaal mocht 
mede-compagnon Willem Seydlitz, notaris te Hulst zijn naam aan de nieuwe polder verbinden.119  
Aan de overzijde van het Axelse Gat werd in 1864 een 3,5 km lange dijk aangelegd die de Nieuw-
Westenrijk met de Nieuw-Vogelschorpolder verbond. Een van de voornaamste bedijkers hierbij was 
Philippe Pierssens, ontvanger der Domeinen te Hulst en burgemeester van dezelfde stad. Naar hem 
werd de polder genoemd, die een oppervlakte had van 172 ha. Een stormvloed op 5 november 1869 
bracht heel wat schade toe aan de jonge polder, maar die kon spoedig hersteld worden (Zuurdeeg 
1972: 21). In de nieuwe bedijking was ook de aanpalende Nieuw-Zevenaarpolder gerechtigd.120 
Aan de beurt was nu de bedijking van de Visartpolder, gelegen aan de zuidzijde van het Axelse Gat. 
Om een zeedijk aan te leggen die de Seydlitz- met de Nieuw-Vogelschorpolder verbond hing een 
prijskaartje van 43.440 gulden. Op de eerste vergadering van het polderbestuur stond de naamgeving 
van de nieuwe polder op de agenda. Men besloot ‘dat aangezien den heer Visart is eene der grootste 
grondbezitters in den polder, deze den naam van genoemd heer eigenaar zal ontvangen en alzoo 
voortaan zal genoemd zijn den Visartpolder’.121 

Steeds verder werd nieuwe cultuurgrond op het Axelse Gat veroverd. In 1886 gebeurde dit door het 
leggen van een 720 meter lange afsluitdijk tussen de Visart-en Pierssenspolder, waarmee de Bonte-
polder, genoemd naar de West-Zeeuws-Vlaamse familie met die naam, een feit was. De schorren 
waren eigendom van de Klein-Zevenaarpolder en de Nederlandse Staat. De hoofdopziener der Do-
meinen in Zeeland had een voorlopig bedijkingsplan opgemaakt. Van de betaling van suatiegeld aan 
de Nieuw-Zevenaar was men vrijgesteld, omdat deze medebedijker/eigenaar was. De kosten voor de 
aanleg van de dijk bedroegen 25.500 gulden of 35 gulden de meter. Ze werden voorgeschoten door de 
Staat en de andere contractanten waren verplicht hun bijdrage te storten binnen acht dagen na de 
valdag op het kantoor van de betaalmeester te Sas van Gent;122 zie Tabel 5 en Figuur 12. 
 
2.7.2.5 Polders in de omgeving van Philippine 
Ten noord- en zuidoosten van Philippine waren, na de aanleg van het kanaal van Gent naar Terneuzen 
tussen 1827 en 1887 tien polders bedijkt in het Axelse en Sasse Gat. Beide gaten waren hierdoor zo 
goed als afgedamd. Ook in de directe omgeving van Philippine had de bedijkingskoorts toegeslagen. 
In 1851 werd een lange smalle polder van 53 ha ten zuiden van de Koudepolder drooggelegd, waar-
voor in 1849 de concessie was verleend aan de Asseneedse grondeigenaar Jan Francies Pussemier en 
consorten. De polder werd genoemd naar A. de Looze, de grootste grondeigenaar. Tijdens de be-
dijkingswerken zou er heel wat onrust ontstaan zijn onder de dijkwerkers (Wilderom 1973: 174). 
Ten noordwesten van Philippine vond in 1866 de inpoldering plaats van een 79 ha groot schorren-
gebied. Hiervoor was door de koning op 16 mei van dat jaar een bedijkingsconcessie verleend. De 
polder, die een soort trapeziumvormig uiterlijk had, lag rondom in de schorren, zodat van een eiland-
polder kan gesproken worden. Ondanks de moeilijkheden die waren ontstaan gedurende de bedijking, 
vond de oplevering in november 1866 plaats. Er was namelijk cholera uitgebroken onder de 500 
dijkwerkers, waar aan 25 dijkwerkers overleden (Wilderom 1973: 180). De polder kreeg als naam 
Kleine Stellepolder, een verwijzing naar een schaapsstelle die hier voor de inpoldering lag.  

                                                 
118  Ze waren de rechtmatige erfopvolgers van de Axelaar Adriaan Lammens en consorten, die de rechten op 

deze schorren hadden gekocht van de erfgenamen van Gerard van der Nisse, ambachtsheer van Zaamslag en 
(mede)bedijker van de Zaamslagpolder. 

119  Hij had het recht op een aandeel Blemont en een half aandeel Ottevaere. Samen vertegenwoordigden ze een 
waarde van 8063,39 gulden, waarvoor hij 4 bunder 15 roeden en 19 ellen kreeg toegewezen in de polder. 

120  WZV/VBP, Bontepolder, nr. 1. 
121  Eigenaar Visart was overigens op deze eerste algemene vergadering niet aanwezig. 
122  Ibidem. 
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Het aanleggen van een polder vlakbij een havengeul (in dit geval van Philippine) betekende op ter-
mijn de verzanding van die geul. Twintig jaar later bleek de havengeul inderdaad minder goed bevaar-
baar te zijn. Dit gegeven, in combinatie met de aanvraag om het schorrengebied tussen de Kleine 
Stelle-, Philippine- en de Vergaertpolder te mogen bedijken, was aanleiding tot het graven van een 
havenkanaal van Philippine naar de Braakman. Aan beide zijden van dit nieuwe kanaal werd een 
polder ingedijkt, de oostelijke zou Kanaalpolder genoemd worden (86 ha) en de westelijke de Mossel-
polder (141 ha). Beide werden ingedijkt in 1899, onder leiding van Isaak Levinus van Wyckhuise. 
Het nieuwe havenkanaal van Philippine kon op 17 juni 1900 met de nodige plechtigheden worden 
opengesteld (Tabel 5, Fig. 14).  
 
2.7.2.6 Polders tussen Sluiskil, Axel, Terneuzen en het Hellegat 
Gonsde het in de loop van de negentiende eeuw van bedijkingactiviteiten tussen Sluiskil, Sas van 
Gent, Philippine en Hoek, toch vond er ook nog een aantal bedijkingen plaats in het Land van Axel. In 
1840 werd de Nieuwe Koegorspolder droog gelegd. Door twee kleine stukken weiland met een tragel 
af te bakenen ontstond dit poldertje van slechts 3,5 ha grootte. Het was gelegen tussen het zijkanaal 
naar Axel en Koegors- en Nieuw-Zevenaarpolder (Tabel 5, Fig. 12). 
Tussen de Smidsschorrepolder en de Nieuw-Papeschorpolder lag de uitwateringsgeul van de Zwarten-
hoekse zeesluis, waardoor de achterliggende polders ten zuiden van Axel afwaterden op het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen. Al snel bleek dat deze manier niet meer voldeed en andere mogelijkheden 
dienden onderzocht te worden. Dit resulteerde in de aanleg van de Oostelijke Rijkswaterleiding die in 
1845 voltooid werd. Vanaf nu konden de desbetreffende polders via deze waterleiding hun opper-
vlaktewater sueren op de Westerschelde. De functie van de Zwartenhoekse sluis en de voorliggende 
suatiegeul was daarmee achterhaald. Als gevolg hiervan werd in 1845 tussen de Nieuw-Papeschor- en 
Smidsschorrepolder een afsluitdijk aangelegd, de Suikerdijk, waardoor de Amelia- of Emmapolder, 
met een oppervlakte van 22 ha een feit was. 
Voor de andere bedijkingen moeten we onze blik naar het Hellegat wenden. Bij de aanleg van de 
Riet- en Wulfsdijkpolder was in de periode 1787-1790 de toegang naar Hulst via het Hellegat afge-
damd. De verzanding van de resterende zee-engte tussen deze polder en de Westerschelde nam ten 
gevolge hiervan snel toe. Zo snel dat al in de jaren twintig van de 19de eeuw aanstalten werden ge-
maakt door de toenmalige eigenaars om tot inpoldering over te gaan. Aanvankelijk kwam het recht op 
bedijking toe aan de Compagnie Blemont, volgens het admodiatiecontract van 1804.123 In 1830 
dienden de eigenaren van de schorren een rekwest in bij koning Willem I tot bedijking. Als reden tot 
bedijking voerde men historische, praktische en economische redenen aan. Historisch verwees men 
daarbij naar de octrooien van 1595 en 1597, waarbij het recht was vergund tot inpoldering van de 
schorren van Beoostenblij die tot aan het Hellegat liepen. Economisch gezien betekende het de 
aanwinst van vele hectaren cultuur-areaal. Als praktische reden voerde men aan dat op die manier een 
betere verbinding zou ontstaan tussen het Land van Axel en het Land van Hulst.124  
Door de problemen met de onafhankelijkheid van België in 1830 duurde het lang vooraleer Den Haag 
iets van zich liet horen. Wegens gebrek aan voldoende eigendomsbewijzen was het antwoord echter 
negatief. In 1836 nam de IJzendijkse Compagnie Benteyn125 de rechten van de Compagnie Blemont 
over. Ondanks deze overdracht bleven bedijkingactiviteiten uit. Vanaf 1842 waren er vorderingen te 
bespeuren, maar eerst moesten de eigendomsrechten geregeld worden. Ook de Staat zou een rol 
spelen als medebedijker en op 30 december 1843 werd een overeenkomst afgesloten tussen de eige-
naren (waaronder de Burgerlijke Godshuizen te Gent) en de Staat. Twee jaar later waren alle proble-
men opgelost en kon op 7 september 1845 het sein definitief op groen worden gezet. Toch wilde men 
eerst nog toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de afwatering van de polder via 
de pas aangelegde Oostelijke Rijkswaterleiding te laten plaatsvinden.126 Op die manier kon de bouw 
van een eigen zeesluis vermeden worden. Het duurde dan nog bijna een jaar voordat de bedijkings-
werken startten. In het late najaar, gewoonlijk het einde van het bedijkingseizoen, begon men met de 
aanleg van een verbindingsdijk tussen de Zaamslagpolder en de Stoppeldijkpolder. 

                                                 
123  WZV/AA, Catharinapolder, nr. 18. 
124  Idem, nr. 20. 
125  De aandeelhouders waren de broers Johannes en Isaak Benteyn. 
126  WZV/AA, Catharinapolder, nr. 29. 
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De reden om toch nog te bedijken was ingegeven door sociale motieven. Zo kon een aantal werkloze 
arbeiders nog een inkomen verwerven. De aanleg van de 530 m lange verbindingsdijk verliep voor-
spoedig en was aangenomen voor 19.500 gulden. Dit bedrag was aanzienlijk lager dan in het bedijk-
ingsplan uit 1830 was voorzien. Toen waren de aanlegkosten geraamd op 100.000 gulden (Hollestel-
le 1989: 451). Een maand na de start was de dijk bijna opgeleverd, maar een stormvloed in de nacht 
van 11 op 12 december sloeg drie gaten in de nieuwe dijk. Daarom was men verplicht een nieuwe en 
hogere dijk aan te leggen achter de oorspronkelijke dijk. Dit betekende een extra kostenpost van 7.000 
gulden. Met de aannemer van de werken, P. Zwets, ontstonden er nadien problemen over de uitbeta-
ling van zijn aannemingssom. Omdat deze nogal slordig was geweest bij de aanleg van de zeedijk, 
weigerde men de resterende 1.622 gulden te betalen, tenzij hij zijn fouten zou herstellen.127  
In de 415 ha nieuwe polder legde men vier straten aan, twee noord-zuid gerichte en twee in oost-
westelijke richting: de Reigersstraat, Catharinastraat, Seydlitzsstraat en Pontstraat. De polder werd 
genoemd naar Catharina, dochter van de Hulsterse notaris Willem Seydlitz. Laatstgenoemde was rent-
meester geweest van de schorren en had zich bijzonder ingespannen voor de bedijking. Dat hij de eer 
gaf aan zijn dochter zal een welbepaalde reden gehad hebben. Een decennium later zou hij zijn eigen 
naam aan de Seydlitzpolder in de omgeving van Philippine verbinden (Tabel 5, Figuur 12). 
Voor verdere indijking van de schorren in het Hellegat werd in 1855 bij Koninklijk Besluit toestem-
ming gegeven. Pas zes jaar later resulteerde dit in een bedijking. Drie partijen waren hierbij betrok-
ken, te weten: de Nederlandse Staat, de Burgerlijke Godshuizen te Gent en de erfgenamen van Gerard 
van der Nisse, eertijds ambachtsheer van Zaamslag en voornaamste bedijker van de Zaamslagpolder. 
De nieuwe dijk begon aan de oostelijke zeedijk van de Aan- en Genderdijkepolder en liep in oostelij-
ke richting tot vlakbij de Stoppeldijkpolder. Van daar liep het dijktracé in noordoostelijke richting 
langs de zeegeul van het Hellegat tot aan Campen. Weer was 235 ha grond aan de zee ontworsteld, 
waaraan een kostprijs kleefde van 106.699 gulden. De polder vroeg en kreeg toestemming om de 
naam van de toenmalige koning der Nederlanden Willem III te mogen voeren (Hollestelle 1989: 467). 
Steeds verder zou de zee in het Hellegat worden teruggedrongen. In 1876 verleende het bestuur der 
Domeinen toestemming om een 800 meter lange dam te leggen tussen de Kleine Eendragtpolder en de 
recent bedijkte Willem III-polder. Hierdoor ontstond een nieuwe polder van ruim 174 ha. De Staat, de 
Burgerlijke Godshuizen van Gent en ook twee particuliere grondeigenaren hadden de hand in de be-
dijking. Na oplevering werd de polder genoemd naar Rudolph Willem, graaf van Lynden, de toenma-
lige Commissaris der Koningin van Zeeland. Er diende geen zeesluis te worden gebouwd ter ont-wa-
tering. Men had namelijk een suatiecontract getekend met de naastliggende Groote Huissenspolder. 
Ook het laatste restant van het Hellegat zou uiteindelijk bedijkt worden. Dit zou echter pas plaats-
vinden in de twintigste eeuw. 
Tussen de Margaretha- en Serlippenspolder, ten oosten van Terneuzen, lag nog een klein schorren-
gebied braak. Na de afdamming van de Otheense kreek in 1650 (bij de aanleg van de Zaamslagpolder) 
had dit zich verder kunnen ontwikkelen. De bedijking ervan gebeurde in 1848 (Wilderom 1973: 171). 
Het poldertje was 54 ha groot en kreeg de naam Nieuw-Othenepolder (Tabel 5, Fig. 12). 
 
2.7.3 Landverlies 
2.7.3.1 De stormvloeden van 1808 en 1809 
Hier zal nader ingegaan worden op twee stormvloeden die invloed hadden op het onderzoeksgebied. 
De stormramp van 1808 is bekender dan die van 1809, hoewel deze laatste toch ook zijn sporen heeft 
nagelaten, zij het voornamelijk in het zuidelijk deel. Beide stormrampen worden samen behandeld. 
De eerstgenoemde stormvloed, die huishield in de nacht van 14 op 15 januari 1808, betekende voor 
heel Zeeland grote ellende. Krantenberichten uit die tijd gewagen van ‘Eenen noord-westenwind, met 
de grootste hevigheyd waeyende…’. Omdat het ook nog eens volle maan was werd het zeewater zo 
hoog opgezwiept dat vele polders overstroomden. Het zeewater was 1,10-1,38 m hoger geweest dan 
de tot dan toe bekende vloeden (Pauwels 1993: 221). 
De oorzaak en de omvang van de ramp waren volgens een rapport, opgesteld door de directie van de 
Beoosten- en Bewestenblijpolder, ‘alleen toe te schrijven aan de zwakheijd der dijken waarmede 
dezelve waaren omringd’.128 Vroeger waren de dijken wel bestand geweest tegen de hoge vloeden. 

                                                 
127  Ibidem. 
128  WZV/AA, Beoosten- en Bewestenblij, nr. 215. 
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De laatste jaren waren die vloeden echter zowel in aantal als in hoogte toegenomen zodat de hoogte 
van veel zeedijken onvoldoende was geworden. Na deze klare en heldere analyse van de tijdgenoot 
zal hieronder getracht worden de schade van deze storm nader in beeld te brengen.129 
Helemaal in het noordwesten inundeerde de Eendragtpolder volledig, doordat de oostelijke zeedijk 
doorbrak. Dit is wel eigenaardig, gezien de storm uit het noordwesten kwam. De opstuwing van het 
zeewater in het Hellegat moet hiervoor verantwoordelijk zijn geweest. Een deel van de polder moest 
uiteindelijk buitengedijkt worden. De polder kwam door de stormramp in geldnood. Temeer ook 
omdat in 1809 en 1810, wegens de verzilting van de bodem, geen landbouwgewassen konden worden 
geteeld. Op deze geldproblematiek zal later worden teruggekomen. In 1813 legde men een dwarskade 
aan. Hierdoor werd de polder gesplitst in twee delen. Het zuidoostelijk deel werd sindsdien de Kleine 
Eendragtpolder genoemd (Hollestelle 1989: 257). 
Ook de naastgelegen Kleine Huissens-, Margaretha- en Serlippenspolder ondergingen de gevolgen 
van de stormvloed. De zeedijk van de Margarethapolder had de stormaanval goed weten te doorstaan, 
maar overkwam de pech dat de sluis in de scheidingsdijk met de Kleine Huissenspolder was blijven 
openstaan (Wilderom 1973: 170), zodat die alsnog grotendeels overstroomde. De grote ronde water-
put (wiel) bij buurtschap De Val, waar de bewuste sluis lag is nog een herinnering aan deze storm-
vloed. Verder zou ook het centrum van de stad Terneuzen enige tijd onder water hebben gestaan 
(Pauwels 1993: 221). De hooge vloed had ook aan de zeedijk van de Vlooswijkpolder grote schade 
toegebracht, hoewel er geen sprake van overstroming was. Dringend herstel echter bleek hard nodig, 
daarom kreeg de penningmeester opdracht alvast geld uit de polderkas ter beschikking te stellen van 
het dijkbestuur om daarmee te beginnen. Bovendien mocht hij de jaarlijks verplichte bijdrage aan het 
fonds voor calamiteuze polders te Hulst niet storten. Indien nodig zou men alsnog een buitengewoon 
geschot omslaan ter herstelling van de schade.130 
Aan de Lovenpolder was een gat in de dijk ontstaan dat de dag nadien al werd gedicht, zodat het een 
ordinaire vloed kon tegengehouden.131 Ondanks het feit dat de bewuste polder aan de monding van de 
Braakman lag en dus pal op de windrichting, viel de schade hier dus mee. In 1809 werd het geschot 
van de polder verhoogd van 0,45 gulden naar 0,75 gulden per gemet, waarmee de extra uitgaven als 
gevolg van de stormschade moesten worden betaald.  
In de omgeving van Philippine en Sas van Gent had de storm eveneens flink huisgehouden. Ten 
westen van Philippine overstroomde de Philippinepolder. Over de naastgelegen Kleine Isabellapolder 
zijn geen gegevens voorhanden, maar ook hier zal stormschade geweest zijn. Het havenstadje zelf had 
geen schade opgelopen. Ten westen van Philippine betekende de doorbraak van de zeedijk van de 
Sint-Pieterspolder, vlakbij de scheidingsdijk van de Albertpolder, een grote ramp voor het polder-
gebied aldaar. Zo brak de zeedijk van de zuidelijk gelegen Roodepolder - nu België - door, wat een 
volledige inundatie van die polder betekende.132 
Ook de oostelijk gelegen Albertpolder ontkwam niet aan de rampspoed. De westelijke zeedijk van 
deze polder was na de indijking van de Sint-Pieterspolder als het ware een binnendijk geworden en 
had dus al lang geen waterkerende functie meer. Daarom was dit dijkgedeelte in de loop der jaren 
geapplaneert (afgegraven) zodat het zeewater geen enkele weerstand ontmoette en de Albertpolder 
praktisch volledig kon overstromen. Het ontstane stroomgat in de Sint-Pieterspolder moet zo breed en 
diep zijn geweest dat het niet mogelijk was dit deugdelijk af te dammen. Hoe het ook zij, de storm-
vloeden van 26 en 31 januari 1809 konden opnieuw hard toeslaan in dit gebied en nog meer polders 
overstroomden.133 De ramp was nu zo groot dat op 1 maart 1809 de prefect van het Scheldedeparte-
ment een bezoek kwam brengen aan het getroffen gebied om er naar de noden van de mensen en 
polderbesturen te luisteren (Pauwels 1993: 221-2). 
De gevolgen van beide overstromingsrampen leidden tot een ingrijpende infrastructurele aanpassing 
in de Sint-Pieterspolder en Albertpolder. Om het gevaar van nieuwe overstromingen te keren, was 
men genoodzaakt een inlaagdijk om het grote stroomgat in de Sint-Pieterspolder heen te leggen. 

                                                 
129  Voor een aantal polders ontbreken, jammer genoeg, gegevens over deze periode, zodat geen volledig beeld 

kan verkregen worden over de omvang van de schade. 
130  WZV/VBP, Vlooswijkpolder, nr. 787 (resoluties van 19 januari en 20 februari 1808). 
131  WZV/AA, Waterschap Loven- en Willemskerkepolder, nr. 1 (resolutie van 28 januari 1808). 
132  Een wiel (ronde put) in de dijk houdt de herinnering hieraan levend. 
133  De Andries-, Bakkers-, Pennemans- en Mariapolder gelegen op Belgisch grondgebied. 
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Tabel 5  Bedijkte polders in de negentiende eeuw. 
Nr. Naam polder Jaar bedijking 
76 Sas van Gent- of Kleine Sint-Albertpolder 1805 
77 Westdorpe- of Nieuw Vogelschorpolder 1807 
78 Kleine Eendragtpolder 1813 
79 Nieuw-Neuzenpolder 1816 
80 Stroodorpepolder 1825 
81 Nieuw-Papeschorpolder 1825 
82 Smidsschorrepolder 1825 
83 Melaniapolder. Later De Ghellinckpolder genoemd (sedert 1854) 1825? 
84 Nieuwe polder bij Sas van Gent (oostdeel) 1825? 
85 Nieuwe Koegorspolder 1840 
86 Louisapolder 1844 
87 Amelia- of Emmapolder 1845 
88 Catharinapolder 1846 
89 Eugeniapolder 1846 
90 Nieuw-Othenepolder 1848 
91 Verdronkenpolder 1848 
92 De Loozepolder 1851 
93 Van Remoorterepolder 1852 
94 Seydlitzpolder 1856 
95 Willem III-polder 1861 
96 Pierssenspolder 1864 
97 Kleine Stellepolder 1866 
98 Visartpolder 1869 
99 Van Lyndenpolder 1876 
100 Vergaertpolder 1884 
101 Bontepolder 1886 
102 Kanaalpolder 1899 
103 Mosselpolder 1899 
? = Vermoedelijk jaar van bedijking. 
 
Dit betekende dat de meest westelijk gelegen kavel 15 van de Albertpolder definitief buitendijks 
kwam te liggen, evenals het meest oostelijke deel van de Sint-Pieterspolder. Pas in 1848 zou het mo-
gelijk blijken deze twee buitengedijkte gedeelten te herdijken. Een nieuw poldertje, onder de naam 
Verdronkenpolder, zag daardoor het levenslicht. Als gevolg van beide overstromingen traden er ook 
in het bestaande geulenpatroon veranderingen op. 
De nog maar enkele maanden oude Westdorpe- of Nieuw-Vogelschorpolder kreeg het eveneens zwaar 
te verduren tijdens de storm van 1808 en overstroomde. De Compagnie Blemont, die de bedijking had 
gefinancierd, gaf opdracht aan J. Leijn uit Zelzate (B) om de ‘overgroote schade die [is] toegebragt 
geweest’ te herstellen.134 Ten zuiden van Sas van Gent overstroomde de Poelpolder en ook het stadje 
zelf heeft enige tijd onder water gestaan (Pauwels 1993: 221). 
Bij de Beoosten- en Bewestenblijpolder was sprake van een groot en klein gat aan de binnenbermen 
die opnieuw hersteld moesten worden. De hoge vloed was daar dus over de zeedijk heen geslagen. 
Het feit dat de zeedijk nog geen twintig jaar oud was zal hierbij zeker een rol gespeeld hebben. De 
inspectie van de zeedijk na de ramp bevestigde dat de hoogte nog toereikend was om de hoogste 
vloeden te weerstaan. In het verleden waren er zelfs al verhogingen aangebracht. Hierdoor was echter 
het buitentalud te stijl geworden waardoor de zeedijk was verzwakt. Om de polder in de toekomst 
voor mogelijk overstromingsgevaar te behoeden, besloot men het buitenprofiel van de zeedijk over de 
gehele lengte te verzwaren en onder lijn te brengen. Op een zodanige manier dat die een talud van 4 : 
1 zou krijgen. Bovendien moest het buitentalud over de gehele lengte met zoden worden versterkt.135 
De Autrichepolder heeft de stormrampen van 1808 en 1809 goed doorstaan. Wel besliste het bestuur 
om een commissie in te stellen, bestaande uit de ingelanden J.R. de Meyer en Jacobus Pateer. Ze 
kregen de opdracht na te gaan op welke manier de verhoging van de zeedijk kon plaatsvinden, daarbij 
rekening houdend met de kosten. Het besluit was genomen nadat de noodzaak tot verhoging was 
gebleken. Beide ingelanden mochten zich laten vergezellen door deskundigen.136  

                                                 
134  WZV/VBP/Westdorpepolder, nr. 826. 
135  WZV/AA, Beoosten- en Bewestenblij, nr. 215. 
136  WZV/AA, Autrichepolder, nr. 1 (resolutie van 6 maart 1809). 
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Figuur 12  Overzicht van de bedijkte polders in 1900. Zie Tabel 5 voor de nummering van de polders. 
 
Het bestuur van de Zuiddorpe-Noordpolder nam op 18 juni 1809 het besluit om de aprillen (dijk-
opritten) aan de Waaistraat en Vrouwstraat te verhogen tot 1,10-1,38 m boven het maaiveld van de 
voorliggende Canisvliet-Buitenpolder. Op die manier kon in geval van doorbraak of inundatie van de 
voorliggende polder, de Zuiddorpe-Noordpolder niet bedreigd worden door het zeewater.137  
In de loop van de negentiende eeuw werden, als gevolg van het langzaam opslijken van de het Axelse 
en het Sasse Gat (twee zijtakken van de Braakman) nieuwe polder(tje)s bedijkt, waardoor weer gebied 
op zee werd teruggewonnen. De eeuw begon echter desastreus door de stormen van 1808 en 1809, 
waardoor vele polders in het onderzoeksgebied, maar ook daarbuiten onder water liepen en veel 
schade leden. Na het vertrek van de Fransen (1813) kwam het onderzoeksgebied bestuurlijk onder het 
Koninkrijk der Nederlanden. De schermutselingen als gevolg van de afscheiding van het latere België 
(1830), zorgden hier niet voor noemenswaardige problemen. 
 
 
2.8 Het landschap in de twintigste eeuw 
 
Hoe het landschap van het onderzoeksgebied zich in de loop van de twintigste eeuw ontwikkelde, 
komt in onderhavige paragraaf aan bod. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de watersnood-
rampen van 1906 en 1953 en is bekeken in hoeverre die schade berokkenden. 
 
2.8.1 Landaanwinst 
2.8.1.1 Polders ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
Ten zuiden van Sluiskil en ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen lag een driehoekig 
gebied braak. 

                                                 
137  WZV/AA, Autrichepolder, nr. 1 (resolutie van 18 juni 1809). 
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Dit was omsloten door het genoemde kanaal en het zijkanaal naar Axel en door de zeedijken van de 
Smidsschorre- en Nieuw-Papeschorpolder. Het stond bekend als de Axelse Vlakte. 
In de loop van de 19de eeuw verdrongen stoomschepen langzamerhand de bestaande zeilschepen. Om-
dat ze een grotere diepgang hadden, diende het kanaal aan het eind van de eeuw verruimd te worden. 
Hiervoor was op 29 juni 1895 te Brussel een overeenkomst getekend tussen Nederland en België, 
aangevuld met een nieuwe conventie in Den Haag op 8 maart 1902. Het zou de start betekenen van de 
aanleg van een nieuwe schutsluis te Terneuzen, de huidige Middensluis, en van een nieuwe (derde) 
kanaalarm te Sas van Gent. Bovendien zou de scherpe bocht bij Sluiskil verruimd worden, zodat die 
in het vervolg ‘soepeler’ kon genomen worden (Decavele 1977: 46-7). Hiervoor diende wel een stuk 
van de Axelse Vlakte te worden weggegraven. De kanaalwerken waren grotendeels klaar in 1908. Een 
deel van de uitgebaggerde kanaalspecie werd geborgen op het nog resterende gedeelte van de Axelse 
Vlakte (140 ha), waardoor ophoging ervan het resultaat was (Wilderom 1973: 178).138 
In 1906 was een dijk gelegd tussen het zijkanaal naar Axel en de dijk van de Nieuw-Papeschorpolder. 
Hierdoor ontstond een afgesloten gebied van 85 ha tussen het gebied waar de grondberging plaats 
vond en de Smidsschorrepolder. De eigenaren hiervan kwamen op 21 oktober 1908 bijeen om te over-
leggen over de op te zetten polderorganisatie. De naamgeving van de polder zorgde aanvankelijk voor 
wat problemen. In eerste instantie koos het bestuur voor Nelemanspolder, naar ingenieur Nelemans 
die betrokken was geweest bij de aanleg van het zijkanaal van Axel. De naam stuitte echter op tegen-
stand wegens de slechte naam die hij hierbij verworven had. Na een aantal stemronden viel uiteinde-
lijk de keus op Dekkerspolder. Hiermee werd recht gedaan aan de familie Dekker, die mede-eigenaar 
was van de gronden. Gedurende veertig jaar had de familie zich ingespannen en gestreden voor het 
drooghouden van hun gronden (Hollestelle 1989: 441). In 1909 kocht de Dekkerspolder de afsluit-
kaden van de Axelse Vlakte op, zodat deze over een eigen ‘polderdijk’ konden beschikken. In feite is 
hier niet echt sprake van een polder in de strikte zin van het woord. De Dekkerspolder is als gevolg 
van de kanaalwerken bij toeval ‘ontstaan’ (Tabel 6, Fig. 14). 
Dit was anders bij de Hellegatpolder, die de finale bedijking zou betekenen van de sinds 1584 ont-
stane zeegeul het Hellegat ten oosten van Terneuzen. Sinds het einde van de 18de eeuw was door de 
aanleg van de Riet- en Wulfsdijkpolder het zuidelijk deel van het Hellegat van de zee afgesloten. 
Hieruit volgde een langzame opslibbing van die geul, dat nog bevorderd zou worden door de stelsel-
matige aanleg van nieuwe polders. In de loop van de 19de eeuw hadden op die manier drie polders een 
groot deel van het Hellegat opgeslokt. In 1926 kregen de eigenaren van de overblijvende schorren het 
recht om een afsluitdijk te leggen tussen de zeedijk van de Eendragtpolder en de Hooglandpolder. Die 
eigenaren waren, naast de achterliggende polders, ook de Nederlandse Staat, de Burgerlijke Godshui-
zen te Gent en een aantal particulieren. Bij besluit van 21 december 1926 gaven de Provinciale Staten 
toestemming om een polderbestuur samen te stellen voor de nieuwe bedijking (Hollestelle 1989: 481). 
Bovendien doopten ze de polder, als herinnering aan ruim drie eeuwen historie, met de naam 
Hellegat. 
 
2.8.1.2 Polders ten westen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
In de eerste helft van de twintigste eeuw vonden in het westelijk deel twee bedijkingen plaats. De Van 
Wyckhuisepolder was de eerste. Dit gebeurde op instigatie van de directeur der Registratie en Domei-
nen te Middelburg. Het ging om het meest westelijk deel van het Axelse Gat, pal ten zuiden van het 
Mauritsfort gelegen. Het ministerie van Waterstaat verleende op 24 februari 1911 een bedijkings-
concessie en de eigenaren van de schorren konden aan de slag. 
De werken startten in april en behelsden de aanleg van een verbindingsdijk tussen de De Loozepolder 
in het noorden en de Kanaalpolder in het zuiden. De kosten waren begroot op 63.900 gulden (Wilde-
rom 1973: 182-3). Hiermee was het resterende 214 ha schorgebied van het Axelse Gat in 1912 afge-
damd. De werken werden uitgevoerd onder leiding van de hoofdopziener der Domeinen Isaak Levi-
nus van Wyckhuise, die afkomstig was uit Aardenburg. Het zou zijn laatste grote werk zijn op 
Zeeuws-Vlaams grondgebied en daarom werd de polder naar hem genoemd.139 De polder behoorde 
grotendeels aan Belgische eigenaren. 

                                                 
138  Het ging hier om 3.415.000 kubieke meter kanaalspecie. 
139  Van Wyckhuise had zich door intensieve studie kunnen opwerken tot waterbouwkundige met naam en zou 

voor zijn verdiensten tot ridder in de orde van Oranje Nassau worden benoemd. 
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Rondom Philippine waren sinds 1866 vier polders ingedijkt en als gevolg hiervan diende zelfs een 
nieuw havenkanaal gegraven te worden (1899-1900). Hiermee was in het zuidoostelijk deel van de 
Braakman een paar honderd hectare cultuurgrond gewonnen. Plannen om dit cultuurareaal in het 
zuidwestelijk deel van de Braakman uit te breiden, werden in 1914 gemaakt. Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat vanaf de westelijke punt van de Kleine Stellepolder een rechte verbindingsdijk zou 
worden aangelegd naar de Angelinapolder (Wilderom 1973: 184). Deze polder lag ten zuiden van 
Biervliet aan de westzijde van de Braakman. Het zou een aanwinst betekenen van 600 ha land-
bouwgrond. Probleem hierbij was dat door de bedijking de haventoegang naar het mosselhaventje van 
Boekhoute zou worden afgesloten. Ook de Isabellasluis, die diende als afwatering van het Belgische 
oppervlaktewater uit het gebied van Boekhoute, Watervliet, Oosteeklo en Kaprijke, zou hierdoor niet 
meer kunnen functioneren. Wellicht zullen ook de oorlogsomstandigheden een rol gespeeld hebben 
waarmee België kampte. Uiteindelijk werd in 1918 een definitief plan goedgekeurd. Dit plan voorzag 
in een gekanaliseerde haventoegang met haventje voor Boekhoute vanaf de Isabellasluis, benevens 
betere uitwateringsfaciliteiten voor genoemde gemeente. Twee jaar later kon aldus de nieuwe polder 
opgeleverd worden, waaraan een kostprijs hing van 890.000 gulden. Eigenaar ervan was het Rijk en 
enige particuliere medebedijkers. De 344 ha grote polder werd genoemd naar Herman Jacob Dijck-
meester, toenmalig Commissaris der Koningin in Zeeland (Wilderom 1973: 187-9); Figuur 13. 
De veertiende-eeuwse Braakman had door bedijkingsdrift in enkele decennia tijd heel wat van zijn 
oorspronkelijke oppervlakte moeten prijsgeven. De doodsteek voor deze eeuwenoude beruchte bin-
nenzee, die uit ontzag voor diens woestheid ook wel de bijnaam Den Dullaert had gekregen, gebeurde 
in de tweede helft van de 20ste eeuw. Plannen om heel het Braakmangebied door een dam af te sluiten 
van de Westerschelde, waren al aan het einde van de 19de eeuw geopperd. In de jaren twintig en dertig 
van de 20ste eeuw kwamen deze weer in de belangstelling te staan. Dit kwam door de aanplant van 
Engels slijkgras, waardoor de aanslibbing en verlanding van het schorrengebied werden versneld. Ook 
lag dit aan de slechte economische tijd en de grote werkloosheid die hiervan het gevolg was. Men zag 
de afdamming van de Braakman nu als een project ter bevordering van de werkgelegenheid. 
 

 
 

Figuur 13  Kaart van het Braakmangebied met het definitief bedijkingsplan van de Dijckmeesterpolder (in rood) 
ten westen van Philippine (Zeeuws Archief: Rijkswaterstaat; nr. 3612-699-15b-05). 
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Het plan behelsde de aanleg van een verbindingsdijk vanaf de scheidingsdijk tussen de Loven- en 
Koudepolder naar de Koninginnenpolder ten zuidoosten van Biervliet. Omwille van de internationale 
afwaterings-problematiek die hieraan gekoppeld was, werd het plan echter afgewezen.140 Volgens de 
Conventie van Gent van 20 mei 1843 was Nederland namelijk verantwoordelijk voor de lozing van 
het opper-vlaktewater uit het Belgisch achterland. Dit gebeurde via de Isabellasluis op de Braakman. 
Het ging hierbij om een gebied van circa 12.000 ha. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de indijking 
van de Braakman weer aan bod en nu had men een noordelijker traject voor ogen. 
De bedoeling was een afsluitdam van 2,7 km lengte aan te leggen tussen de Nieuw-Neuzenpolder en 
de Elisabethpolder, ten noordoosten van Biervliet. Hierdoor zou men voor altijd bevrijd zijn van het 
onderhoud van 28 km zeedijk. Het was dus weer een economisch motief dat aan de grondslag lag van 
de afdamming, zij het een andere dan twee decennia daarvoor.  
Voordat met de werkzaamheden werd gestart, liet Rijkswaterstaat in het Waterloopkundig Laborato-
rium in de Noordoostpolder een schaalmodel van het Braakmangebied nabouwen. Dit gebeurde op de 
schaal 1 : 45. Zo konden op een wetenschappelijk verantwoorde manier de juiste wijze en procedure 
van afdamming van de beide Braakmangeulen - de Westgeul en de Oostgeul - worden gerealiseerd.141 
Om de afsluitdam op te werken had Rijkswaterstaat niet minder dan 520.000 m3 zand moeten spuiten 
en 34.000 m3 klei verwerkt. De totale kostprijs van het project bedroeg circa zeven miljoen gulden. In 
dit bedrag was ook de bouw van de suatiesluizen begrepen, een spuikom in de Lovenpolder en andere 
infrastructurele werken, zoals het baggeren van het Isabella- en Philippinekanaal. 
Het bedijkingsproject was uitgevoerd onder leiding van ingenieur A. Smid van de dienst Domeinen. 
Deze dienst was voor het overgrote deel eigenaar van de schorren in de Braakman. Slechts 60 hectare 
behoorde toe aan particulieren. Na aankoop ervan door de Staat zou die voor honderd procent eigen-
aar van de Braakmanpolder worden (Wilderom 1973: 190). De door economische motieven inge-
geven afsluitingsplannen zouden een goed halfjaar later ook als ‘vooruitziend’ kunnen bestempeld 
worden, na de voor Zeeland zo verwoestende storm van 1 februari 1953. Na de afsluiting duurde het 
nog bijna zeven jaar voordat in de nieuwe polder een polderbestuur werd aangesteld. Dit gebeurde bij 
KB van 25 november 1958. In het oprichtingsbesluit van de Braakmanpolder was ook een passage 
voorzien voor de afwatering van 2.500 hectare der direct omliggende polders, evenals voor 12.000 ha 
Belgisch achterland, dat voordien via de Isabellasluis het oppervlaktewater kon lozen op de Braak-
man;142 zie Tabel 6 en Figuur 14. 
De afsluiting van de Braakman was geen landaanwinningproject met uitsluitend landbouwkundige 
doeleinden voor ogen. De ‘inrichting’ zou op een andere manier plaatsvinden dan de overige polders. 
Hierbij lag, vanuit landbouwkundig oogpunt, de nadruk altijd op de uitbreiding van het bestaande 
cultuurareaal. In geval van de Braakmanpolder zou ook een belangrijke rol toegekend worden aan 
natuur en recreatie. Op de eerste poldervergadering, gehouden op 27 november 1959 in restaurant 
Wiskerke te Philippine, verwoordde dijkgraaf Petrus van Hoek het in zijn dankwoord aan ingenieur 
A. Smid als volgt: ‘Als vrucht van uw dienst heeft de Braakmanpolder een aanzien gekregen welke 
veruit gaat boven andere omliggende polders, omdat niet alleen het agrarisch gedeelte van deze polder 
op moderne wijze is voltooid, doch ook met het oog op het recreatiegebied met zijn water, bossen en 
wegen’.143 In de 1.525 ha grote polder was de aanplant van 200 ha bos voorzien, en ook de aanleg van 
een recreatie- en bungalowpark. Bovendien werd een natuurreservaat voorzien, onder de benaming 
Westgeul. Het aandeel water in de polder bedroeg 205 ha of ruim 13%, dat voor het grootste deel een 
recreatieve bestemming kreeg. 
Met de bedijking van de op drie na grootste polder in de streek, medio twintigste eeuw144, was al het 
door de zee op het vasteland gewonnen gebied teruggewonnen. Toch zou er nog eenmaal sprake zijn 
van offensieve bedijking in Zeeuws-Vlaanderen. Het betrof het ten noorden van de Braakmanpolder 
buitengedijkte schorrengebied, bekend onder de naam Mosselbanken. De schorren waren na de be-
dijking van de Braakmanpolder verder aangegroeid. 

                                                 
140  ZA/Rwst, interne nota (nr. 49.2) van ir. Ringma over afsluiting van de Braakman. 
141  Idem. 
142  Provinciaal Blad van Zeeland, nr. 3 (1959). 
143  WZV/VBP, Braakmanpolder, nr. 20 (notulen van 27 nov. 1959). 
144  De grootste was de Beoosten- en Bewestenblijpolder (ca. 1.950 ha), gevolgd door de Zaamslagpolder (ca. 

1780 ha). 
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Initiatiefnemer voor de indijking was het Amerikaanse chemieconcern Dow. In 1962 en 1966 had dit 
bedrijf al veel grond aangekocht in de belendende calamiteuze Nieuw-Neuzenpolder voor de bouw 
van een groot fabriekencomplex. Die locatie was gekozen wegens de ligging van genoemde polder 
aan diep water. Door de goede economische vooruitzichten wilde het bedrijf verder uitbreiden. 
Uitbreiding in de Nieuw-Neuzenpolder bleek echter niet mogelijk. Omdat Dow bovendien over een 
haven voor zee- en binnenschepen wilde beschikken, had de directie haar oog laten vallen op rijpe 
mosselbanken ten westen van haar bedrijf.145  
Ter realisatie van haar plannen waren er onderhandelingen aangeknoopt met het bestuur van het 
waterschap de Verenigde Braakmanpolders,146 om langs die weg een bedijkingaanvraag in te dienen 
bij de Nederlandse overheid. De afspraak was, dat indien de bedijkingconcessie werd verleend, Dow 
het 200 ha grote schorgebied zou aankopen. Vervolgens zou op eigen kosten een zeedijk, volgens 
Deltanormen, voorzien worden. Daarna zouden de gronden en dijk gratis overgedragen worden aan 
het waterschap met de verplichting tot onderhoud van de zeedijk. De concessieaanvraag werd op 4 
maart 1969 gericht aan Hare Majesteit Koningin Juliana.147 De kosten voor indijking waren globaal 
geraamd op 22 miljoen gulden. In de inspraak- en bezwaarschriftenfase die erop volgde, werden 
echter heel wat bezwaren ingediend. De Gewestelijke Raad van het Landbouwschap te Goes voerde 
aan dat door de bedijking de gronden van de aanpalende polders zouden verdrogen. Dit was ook 
gebeurd bij de bedijking van de Braakmanpolder. 
Ook voorzag de Raad schade door luchtverontreiniging. Het Comité Mosselbanken, spreekbuis van de 
natuurlobbyisten, wees op het natuurwetenschappelijke belang van de Savoyaardsplaat, de aan-
grenzende Hoge en Lage Springer en het natuurreservaat De Westgeul. Ze behoorden tot de unieke 
natuurgebieden in West-Europa, waar 40.000 vogels overwinterden. Bovendien fungeerden ze als 
foerageerplaats van honderdduizenden vogels op hun traject tussen de Waddenzee en Normandië.  
Het beheersschap recreatiegebied Braakman had eveneens bezwaren tegen mogelijke luchtvervuiling. 
Het schap vond het gewenst dat er een 200 meter brede groenstrook zou aangelegd worden ten 
noorden van de Wevelswaaldijk. Mosselhandelaar G. Wiskerke uit Philippine kwam op voor zijn 
mosselverwaterplaats die gebruikt werd ter verbetering van de zuiverheid, kwaliteit en smaak van de 
mosselen. Uitbreiding van Dow zou leiden tot meer vervuiling van het Scheldewater door lozing van 
koelwater en industrieel afvalwater. Hierdoor zou de zelfreinigende werking van het zeewater teveel 
worden aangetast en zuiver zeewater was onontbeerlijk voor zijn verwaterplaats.148 
Pas op 23 oktober 1975 volgde een concessieverlenging, waarbij rekening was gehouden met alle in-
gediende bezwaren. Een aantal werd van de hand gewezen en aan een aantal andere werd tegemoet 
gekomen, zoals het aanleggen van een groenstrook tussen het recreatiegebied en de industriezone. 
Ook om mogelijke verlaging van de grondwaterstand tegen te gaan moest aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. De natuur- en recreatielobbyisten bleven met lege handen achter. Dit omwille van de 
‘nationale belangen van enerzijds verbetering van de industriële structuur in ons land en anderzijds de 
industriële ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen en de daarmee te verkrijgen nieuwe impulsen voor 
de werkgelegenheid in deze regio’, zoals het verwoord stond in de concessie.149 
Uiteindelijk werd toestemming gegeven om een waterkerende dijk aan te leggen. Deze diende te be-
ginnen aan de bestaande zeedijk van de Paulinapolder, ter hoogte van de Paulinahaven. Van daar zou 
het tracé in oostelijke richting lopen naar een punt op circa 800 m afstand van de westelijke dijk van 
de calamiteuze Nieuw-Neuzenpolder. Vanaf dit punt moest de dijk in zuidelijke richting lopen om aan 
te sluiten op de bestaande zeedijk van de Braakmanpolder. Slechts 130 ha van de beoogde 200 ha zou 
worden ingedijkt. Omdat de polder Mosselbanken speciaal werd drooggelegd voor de uitbreiding van 
het chemieconcern Dow, diende rekening gehouden te worden met de bodemtextuur. Dit betekende 
dat heel het bedijkte terrein opgespoten moest worden met een laag zand van minimaal 0,50 m. Deze 
laatste polder in het Zeeuws-Vlaamse landschap was hiermee bovendien de enige waardoor het be-
staande cultuurareaal voor de landbouw niet toenam. 

                                                 
145  WZV/VBP, nr. 282. 
146  Opgericht per 1/1/1965 en omvatte alle polders ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen, met als oostelijke 

grens de Braakmanpolder. 
147  WZV/VBP, nr. 282. 
148  Ibidem. 
149  Ibidem. 
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In 1979 werd de polder Mosselbanken op-geleverd. De uitwatering gebeurde door de Wevelswaaldijk 
in de Braakmanpolder (Tabel 6, Fig. 14). 
 
2.8.2 Landverlies 
In de loop van de 20ste eeuw werden de zeedijken van het Zeeuwse kustgebied een aantal malen door 
de zee bedreigd. Tweemaal betekende dit dat door overstroming van polders schade en verlies werden 
toegebracht aan mensen, dieren en landbouwgronden. Het betreft hier de stormrampen van 1906 en 
1953. Naast schade aan landbouwgronden en gewassen, was er in Oost-Zeeuws-Vlaaanderen heel wat 
minder dierlijk en menselijk leed dan elders in Zeeland en aangrezende gebieden. Er liepen hier negen 
polders onder water, voornamelijk ten oosten van de lijn Walsoorden-Kloosterzande (Keikes 1981). 
 
2.8.2.1 Watersnoodramp van 1906 
De storm woedde op 12 en 13 maart 1906. Ten oosten van Terneuzen liep op 12 maart een deel van 
de kleine Serlippenspolder onder water. Het opgestuwde zeewater met een hoogte van 4,29 m had 
geen tegenstand ondervonden van de op sommige plaatsen slechts 3-3,30 m hoge zeedijk. Die lage 
kruinhoogte, maar ook het feit dat de vooroever van de polder stelselmatig afnam, was door Gedepu-
teerde Staten een tweetal maanden voordien aan het polderbestuur kenbaar gemaakt. Het betekende 
immers een groter risico bij stormcalamiteiten. Gedeputeerde Staten hadden zelfs voorgesteld dat het 
poldertje een aanvraag tot calamiteusverklaring zou doen. Op die manier kon dan subsidie verkregen 
worden. Deze aansporingbrief was blijkbaar terzijde gelegd. Het gevolg was dat de polder nu zelf 
voor de kosten van de schade diende op te draaien. Volgens het rapport van de hoofdingenieur van de 
Provinciale Waterstaat, gemaakt na de ramp, diende de polder zijn zeedijk te verhogen tot 4 meter. 
Bovendien moesten de werken aangevat worden binnen veertien dagen nadat de polder hiervan in 
kennis zou gesteld zijn. De kosten van de dijkverhoging waren geschat op 7.180 gulden.150  
In Terneuzen konden de schutbalken het water niet meer keren. De Markt liep er onder water. Ook de 
aanlegsteiger van de provinciale stoomboot was niet meer droogvoets te bereiken (Keikes 1981). 
In de omgeving van Philippine bleek er ook schade te bespeuren. De zeedijk van de Groote Isabella-
polder, ten westen van de gemeente, begaf het. Dit als gevolg van het opstuwende water in de Braak-
man. Er was een gat van 50 m breedte geslagen waardoor het zeewater vrij spel kreeg in het achter-
liggend polderland. Veertig woningen liepen er onder water. Tegen het Olmendijkje stonden een 
twintigtal werkmanswoningen tot aan het dak onder water. De bewoners hadden gelukkig op tijd de 
wijk kunnen nemen (Keikes 1981). 
 
2.8.2.2 Watersnoodramp van 1953 
De watersnoodramp van 1 februari 1953 ligt velen nog vers in het geheugen. Het was dan ook een 
stormramp die een grote invloed had op Nederland, omdat zoveel mensen verdronken. De ramp heeft 
de definitieve aanzet gegeven tot het opstellen van het Deltaplan dat in de decennia nadien werd 
uitgevoerd. Het gezegde ‘als het kalf verdronken is dempt men de put’, was hierbij letterlijk en figuur-
lijk van toepassing. 
De ramp had echter voorkomen kunnen worden. Begin jaren dertig was er namelijk al een commissie 
ingesteld die moest onderzoeken hoe de polders in het Biesboschgebied beter beveiligd konden 
worden tegen stormvloeden. Waterstaatsingenieur J. van Veen schreef hierover in 1939 een baanbre-
kend rapport dat aanleiding was tot het instellen van een Stormvloedcommissie (De Vries 1982). In 
augustus 1940 publiceerde de commissie al een aantal voorlopige conclusies, waaruit de lamentabele 
waterstaatkundige toestand bij Dordrecht bleek. Ook elders waren er problemen gesignaleerd over te 
lage zeedijken.  
In Zeeland had in 1944 eveneens een onderzoek naar de staat van de zeedijken plaatsgevonden. De 
conclusie was schokkend. Tientallen kilometers dijken bleken te laag en te zwak. Zeeland kreeg het 
rapportcijfer 3 voor de staat van zijn zeedijken. Een stormvloed zou hier tot een ramp zonder weerga 
leiden. Na de oorlog nam de aandacht voor kustverkorting weer toe en werd de Brielse Maas in 1950 
afgedamd, in 1952 gevolgd door de afdamming van de Braakman. 
Ambtelijke rivaliteit vertraagde daarna de uitvoering van een aantal belangrijke waterstaatswerken. 
Rijkswaterstaat en de Provinciale Waterstaat waren wel degelijk op de hoogte van de gevaren. 

                                                 
150  WZV/AA, Serlippenspolder, nr. 2. 
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Figuur 14  Overzicht van de bedijkte polders in 1999. Zie Tabel 6 voor de nummering. 
 
Gebrek aan visie, doortastendheid, organisatie, ambtelijke durf om een beleid uit te stippelen en poli-
tieke moed waren de oorzaken dat plannen tot verbetering van de waterstaatssituatie niet uitgevoerd 
werden (Van der Ham 2003: 92-6). Het gevolg van dit alles was dat de stormramp van 1953 zoveel 
schade kon aanrichten en zoveel menselijke slachtoffers eiste. De oorzaak van de overstromingsramp 
was een combinatie van springtij gepaard gaande met een hevige noordwesterstorm op 31 januari 
1953.Door die springvloed werd het zeewater de zeegaten van de Zeeuwse delta ingeperst. Tegen 
deze eerste aanvalsgolf waren de dijken nog wel bestand. Door de aanhoudende noordwesterstorm 
kon het zeewater bij eb echter niet voldoende zakken. De daaropvolgende vloed in de nacht van 1 
februari, bleek voor veel dijken in Zeeland fataal.  
In Zeeuws-Vlaanderen viel de schade relatief mee. In het westelijk deel overstroomde een aantal 
polders in de omgeving van Cadzand, Breskens en Hoofdplaat met een totale oppervlakte van 369 ha. 
In het oostelijk deel was er meer schade. Tussen Grauw en Kloosterzande en rond Hontenisse liepen 
enkele polders onder water met een gezamenlijke opppervlakte van 2.073 ha. Voor het middendeel 
beperkte de schade zich tot drie polders; met name de Nieuw-Neuzenpolder (474 ha) ten westen van 
Terneuzen en de polders Serlippens (62 ha) en Nieuw-Othene (54 ha) ten oosten van die gemeente. 
De overlast van het water in die polders was maar van korte duur. Drie weken nadien waren ze alweer 
watervrij (Wilderom 1973: 250). 
In de Nieuw-Neuzenpolder brak de dijk op twee plaatsen vlak naast elkaar door aan de nol van Been 
in de noordoostelijke hoek van de polder (Sponselee & Steijns 1993: 36). De sluis in de scheidings-
dijk met de aanpalende Vlooswijkpolder kon tijdig met zandzakken worden gedicht, zodat de polder 
gespaard bleef van overlast. Het duurde twee dagen voordat de gaten in de zeedijk gedicht waren. 
In de laaggelegen binnenstad van Terneuzen was er ook veel wateroverlast. Het water stond er circa 
0,40-0,50 m hoog. Ten oosten van Terneuzen overstroomden de Serlippens- en Nieuw-Othenepolder. 
Wat de Nieuw-Othenepolder betreft, is bekend dat ’s nachts omstreeks 04.00 uur de zeedijk op ver-
schillende plaatsen werd weggeslagen. 
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Tabel 6  Bedijkte polders in de 20ste eeuw. 
Nr. Naam Jaar bedijking 
104 Dekkerspolder 1906 
105 Van Wyckhuisepolder 1912 
106 Dijckmeesterpolder 1920 
107 Hellegatpolder 1926 
108 Braakmanpolder 1952 
109 Mosselbankenpolder 1979 

 
De golven hadden zelfs een bres van veertig meter breedte bij de binnensluis in de scheidingsdijk met 
de Zaamslagpolder veroorzaakt. Om die polder van zeewater te vrijwaren werd de scheidingsdijk met 
zandzakken opgehoogd en de dijk met dekzeilen bespannen. De herstellingswerken werden geleid 
door Axelaar Jan Scheele die opzichter bij Rijkswaterstaat was (Sponselee & Steijns 1993: 50). 
Naast veel dierlijk leed en materiële schade aan huizen en schuren vielen er ‘maar’ twee menselijke 
slachtoffers te betreuren. In de Niew-Neuzenpolder verdronk een baby in zijn wiegje en in de Nieuw-
Othenepolder werd een driejarige kleuter door het water meegesleurd (Sponselee & Steijns 1993: 50). 
 
 
2.9 Samenvatting en conclusies 
 
In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het landschap besproken over de afgelopen duizend jaar, 
waarbij de nadruk lag op de laatste vier eeuwen. Een beschouwing van de periode voor 1600 was 
nodig om een beter algemeen beeld te krijgen van de ontwikkeling van het landschap van het onder-
zoeksgebied. 
Omstreeks het jaar duizend bestond het middengedeelte van het huidige Zeeuws-Vlaanderen uit een 
afwisselend schorren- en veenlandschap, dat doorsneden werd door een aantal grote(re) en kleine(re) 
noord-zuid georiënteerde geulen die in directe verbinding stonden met de Westerschelde. Het oudste 
dijktoponiem is Fronendike of Vroondijke (1114). De eerste (oudland)-bedijkingen waren in feite 
ringbedijkingen rond bestaande schorkernen en de eerste polders in de streek dateren van omstreeks 
1200. Het oudst bekende poldertoponiem is Abbekinspolder in de om-geving van Biervliet. Een eerste 
cesuur voor de landschapsevolutie was de stormvloed van 1375. Die storm lag aan de oorsprong van 
de Braakman. Een goede eeuw later zouden militaire operaties in de streek de tweede belangrijke 
cesuur voor de ontwikkeling van het landschap betekenen.  
Verwaarlozing van het onderhoud van een belangrijke zeesluis ten noorden van het huidige Philippine 
(Nieuwersluijs) was de aanleiding tot het overstromen van praktisch heel het gebied tussen Assenede 
en Terneuzen tussen 1488 en 1492. 
 
Ten gevolge van de Tachtigjarige Oorlog werden in de periode 1583-1586 dijken doorgestoken, waar-
door een nog groter deel van het onderzoeksgebied ten prooi viel aan de golven. In 1600 bleven alleen 
de stadjes Axel en Terneuzen, inclusief een paar polders ten westen van Terneuzen, nog bestaan.  
Aan de vooravond van het nieuwe bedijkingproces dat in de 17de eeuw begon, was het landschap niet 
alleen door stormvloeden getekend, maar meer nog door de militaire inundaties aan het einde van de 
15de en 16de eeuw. Meer dan elders in Nederland hebben deze twee factoren de ontwikkeling van het 
landschap al voor 1600 bepaald. Dit betekent ook dat de landschapsontwikkeling zich vanaf de mid-
deleeuwen niet lineair heeft voltrokken, maar door genoemde factoren belangrijke cesuren kent. 
 
Vanaf het ingaan van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd begonnen met de herdijking van het 
onderzoeksgebied. De eerste polders werden ingedijkt vanaf het vasteland van Noord-Vlaanderen, 
maar ook ten westen van Terneuzen was er bedijkingsactiviteit. Het einde van het genoemde Bestand 
bleek opnieuw een cesuur te zijn in de landschapsontwikkeling, want bij de hervatting van de vijande-
lijkheden vielen de bedijkingsactiviteiten stil. De Vrede van Munster (1648) bleek de stimulans te zijn 
om weer met de bedijkingen door te gaan. Als we de eerste helft van de 17de eeuw bekijken, zien we 
dat het schorrengebied ten zuiden van het Axelse Gat, de oostelijke zijtak van de Braakman, dat tot 
1648 tot de Spaanse Nederlanden behoorde, met katholiek kapitaal werd bedijkt. De Vlaamse invloed 
in de streek, zoals in de inleiding werd verondersteld bleef dus wel degelijk te bestaan. 
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In het gebied ten noorden van genoemde zeegeul, dat onder invloed lag van de Noordelijke 
Nederlanden, werd met protestants kapitaal cultuurland op zee gewonnen. In die noordelijke polders 
hadden dus voornamelijk Zeeuwse ondernemers of rijk geworden ambtenaren invloed. Diezelfde 
beroepscategorieën zien we ook in de zuidelijke polders aan de slag. Zij waren voornamelijk afkom-
stig uit de regio Brugge, Gent en Antwerpen. Deze rijk geworden heren zochten een goede belegging 
voor hun verworven kapitaal en meenden in het bedijken van schorgronden snel een zo hoog moge-
lijk rendement te behalen.  
Ook zal de ondernemingszin een niet onaanzienlijke rol hebben gespeeld. De zeventiende- en acht-
tiende-eeuwse polders zijn te karakteriseren als ’ondernemers’polders. Na de bedijkingsgolf in het 
midden van de zeventiende eeuw, kort na de Vrede van Munster, waarbij schorgronden in zo groot 
mogelijke polders werden omgezet, viel die activiteit gedurende enkele decennia stil, wegens gebrek 
aan nog voldoende rijpe schorren. Maar ook de teruglopende economie, vooral de dalende graanprijs 
zoals Priester (1998) in zijn studie aantoonde, was een factor die invloed uitoefende op de landschaps-
ontwikkeling. We zien hier dus dat ontwikkelingen/veranderingen in de natuur en in de samenleving 
elkaar beïnvloedden, zoals dit ook in de algemene inleiding werd verondersteld. Het bedijkingsproces 
werd hier dus insgelijks onderbroken door duidelijke fasen van verhoogde dijkaanleg en fasen van 
betrekkelijke rust. Het droogleggen van dijkbare schorren had wel als consequentie dat het zeewater 
in de overgebleven stroomgeulen sneller werd opgestuwd, waardoor bij stormweer de zeedijken onder 
sterkere druk kwamen te staan. Dit is in de tweede helft van de 17de eeuw het geval in het polder-
gebied rondom Zuiddorpe.  
 
Tot ver in de achttiende eeuw fungeerde het Axelse Gat, het oostelijke deel van de Braakman, als 
waterbarrière tegen mogelijk vijandige legers. Door de geleidelijke opslibbing liet Den Haag het 
meest oostelijke deel ervan in het laatste kwart van de 18de eeuw bedijken. Op die manier kon de 
polder bij eventuele dreiging uit het zuiden, door middel van inundatiesluizen en afsluitbare heulen, 
gecontroleerd onder water worden gezet. Het betrof hier dus geen traditionele ondernemers-, maar een 
‘militaire’ polder en betekende een trendbreuk met het verleden. De specifieke situatie van het onder-
zoeksgebied als grensgebied tussen twee gescheiden landen zorgde dus aanvankelijk voor een ver-
traging van het landschapsontwikkelingsproces. Nieuwe strategische tactieken en inzichten zorgden er 
dan weer voor dat in een grote bedijking een zeer groot schorrengebied werd drooggelegd. Hier is dus 
een duidelijke interactie waar te nemen tussen natuurlijke ontwikkelingen enerzijds en menselijk 
ingrijpen anderzijds. Hiermee is tevens een direct verband gelegd naar de twee hoofdcategorieën die 
invloed hebben op de ontwikkeling van polders, zoals in de algemene inleiding werd gesteld. Toen 
bleek dat de defensieve functie was achterhaald, werd de Beoosten- en Bewestenblijpolder overigens 
als traditionele polder voor landbouwdoeleinden geëxploiteerd. 
 
Tijdens de periode van de Franse aanwezigheid en de incorporatie van het onderzoeksgebied bij het 
Schelddepartement gaf de prefect aan een Vlaams-Frans consortium van kapitalisten het recht tot 
vruchtgebruik van alle schorgronden tussen de Braakman en het Vlaams Hoofd te Antwerpen, voor 
een periode van 32 jaar. Dit was een trendbreuk met de voorgaande periode, waarbij schorgronden 
door de overheid in eigendom werden overgedragen aan geïnteresseerde bedijkers. Ook na het vertrek 
van de Fransen zouden dergelijke overeenkomsten van vruchtgebruik niet meer voorkomen. 
De aanleg van het kanaal van Gent naar Terneuzen (1825-1827) zorgde voor een stelselmatige op-
slibbing van de twee Braakmangeulen (het Axelse en Sasse Gat). De daardoor ontstane schorren ten 
oosten van dit kanaal werden in de loop van de negentiende eeuw dan ook langzamerhand bedijkt. Die 
aanleg heeft zijn stempel gedrukt op de landschapsontwikkeling. De eindfase van de bedijkings-
activiteiten in de streek vond plaats in de tweede helft van de twintigste eeuw. In 1952 werd door 
aanleg van de Wevelswaaldijk de Braakman definitief van de moederstroom Westerschelde afge-
scheiden. Dit betekende dat na 577 jaar manifeste aanwezigheid in het landschap de Dullaert uit-
eindelijk was getemd en dat na ongeveer 750 jaar het bedijken van schorgebied op de zee (offensieve 
bedijking), met de bedoeling om meer cultuurland te creëren, was voleindigd. Het laatmiddeleeuwse 
schorren- en veenlandschap was definitief omgevormd tot polderlandschap. Waarmee een terugkop-
peling kan worden gemaakt naar de veranderingen en ontwikkelingen in de natuur, zoals in de 
algemene inleiding werd aangegeven.  
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De allerlaatste polder in het onderzoeksgebied was de Mosselbankenpolder. Deze polder was uit-
zonderlijk omwille van het feit dat die moest dienen om tegemoet te komen aan de uitbreidings-
plannen van het Amerikaanse chemieconcern Dow, dat sedert het midden van de jaren zestig een 
fabriekscomplex had gebouwd in de nabijgelegen Nieuw-Neuzenpolder. Hier speelde dus een ander 
economisch doel tot inpolderen een rol, namelijk een industriële, in tegenstelling tot de dan toe 
gebruikelijke agrarische economie. 


