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4 Waterschapsvorming en bestuurlijke ontwikkelingen 1965-1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
De watersnoodramp van 1953 zorgde voor grote overstromingen en andere ellende in Zuidwest 
Nederland. Vooral de provincie Zeeland werd zwaar getroffen. Dergelijke stormvloedrampen bleken 
in het verleden de motor te zijn tot veranderingen op polderbestuurlijk vlak, zoals we in het vorige 
hoofdstuk hebben gezien. Ondanks dat het onderzoeksgebied van deze watersnoodramp niet zoveel te 
lijden had, ontkwam het toch niet aan de wetgeving en reglementeringen die in het kader hiervan 
werden uitgevaardigd.  
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de autonomie van vele polder(tje)s in Oost-Zeeuws-
Vlaanderen in de tweede helft van de vorige eeuw steeds verder onder druk was komen te staan. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven welke gevolgen deze stormvloedramp heeft gehad voor de organisatie 
van het polderwezen in het onderzoeksgebied en voor het functioneren ervan. De bijzondere positie 
(status aparte) van de internationale polders vraagt daarbij speciale aandacht. Ook wordt ingegaan op 
de rol die het Rijk en de provincie in dit concentratieproces hebben gespeeld.  
In 1970 werd de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren ingevoerd, waarvan de taakuitvoering via 
de provinciale overheid naar de waterschappen werd doorgeschoven. Welke weerslag deze taakver-
zwaring op polderbestuurlijk vlak heeft gehad, is eveneens een onderwerp van vraagstelling. Tenslotte 
is onderzocht welke bestuurlijke implicaties de Waterschapswet van 1992 had. 
 
 
4.2 Zeeuws-Vlaanderen wordt opgedeeld in waterschappen 
 
Al sinds de achttiende eeuw probeerde de gewestelijke overheid, zonder succes overigens, regelmatig 
de samenwerking van polders met betrekking tot het onderhoud en de beveiliging van hun zeedijken 
en vooroevers te bevorderen. Dit streven werd bepaald door financiële overwegingen, waarbij de 
gewestelijke of provinciekas in periodes van bijvoorbeeld stormvloedrampen teveel onder druk stond 
door de vele aanvragen van in nood verkerende polders. Hevig protest van de polders had die polder-
concentraties gedurende lange tijd kunnen tegenhouden. Het probleem werd in het derde kwart van de 
negentiende eeuw goeddeels opgelost door de invoering van de Wet op de Calamiteuze Polders. Door 
deze wet werd de waterkerende taak van een aantal kustpolders die dikwijls al decennialang een 
beroep deden op subsidies uit de provinciale kas, als algemeen of landsbelang erkend en konden zij 
vervolgens aanspraak maken op rijkssubsidie. Wel was hiervoor de juridische constructie van een 
waterschap nodig. 
In de eerste helft van de twintigste eeuw was door de problematiek van de slechte afwatering in de 
streek ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen het uitwateringswaterschap Hulster en 
Axeler Ambacht opgericht (1934), na druk door de provincie. Reeds in 1941 kwam, eveneens onder 
provinciale druk, heel het West-Zeeuws-Vlaamse poldergebied tussen de Braakman en Cadzand 
onder het bestuur van één groot waterschap, Het Vrije van Sluis genaamd. Petrus Dieleman, advocaat 
te Middelburg en waterschapsman bij uitstek, was hierbij de leidende figuur op de achtergrond die 
deze fusie uiteindelijk doordrukte. 
Door de grote watersnoodramp van 1953 groeide het besef dat de veiligheid van de streek niet kon 
worden én blijven gewaarborgd door de vele afzonderlijke polder(tje)s en enkele waterschappen die 
zich allemaal apart bezighielden met hun eigen problemen. Door die bestuurlijke versnippering miste 
men het noodzakelijke overzicht over het geheel. Daarom was reorganisatie van de bestaande polder-
structuur niet alleen gewenst, maar werd ook erg noodzakelijk geacht. 
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Bovendien speelde een financieel motief een rol. Het Rijk zou voor 75% in de kosten van verzwaring 
en verhoging van de zeedijken bijdragen. Met dien verstande dat door de betrokken polders en water-
schappen niet méér verschuldigd zou zijn dan maximaal 10% van de pachtwaarde van het betrokken 
gebied van de totale kosten der zeewering. Dus niet alleen de kosten die in het kader van de verhoging 
en verzwaring van de zeewering in de Deltawet stonden omschreven. Deze ‘subsidieregeling’ gold 
echter alleen voor gebieden waar polderconcentratie was doorgevoerd. Als dit laatste niet gebeurde, 
zou 20% van de pachtwaarde ten laste van de streek komen.386 Het dubbele dus! 
 
4.2.1 Adviescommissie reorganisatie polderwezen 
Vanuit deze achtergrond en met het financiële ‘lokaas’ in het achterhoofd, werd op 29 maart 1961 in 
bioscoopzaal Het Centrum te Axel een vergadering belegd in verband met een mogelijke reorganisatie 
van het polderwezen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Een vergadering die al op 17 februari gepland was, 
maar wegens te dichte mist aan de ‘overkant’ was afgelast. De provinciale delegatie, bestaande uit de 
Commissaris der Koningin jhr. mr. A.F.C. de Casembroot en J.C. de Pagter, secretaris van de provin-
ciale griffie, hadden de oversteek over de Westerschelde niet aangedurfd. Achteraf bleek dat alleen 
Middelburg met die minder aangename atmosferische omstandigheid te kampen had gehad.  
De Casembroot, die als voorzitter van de vergadering fungeerde, memoreerde de aanwezige afge-
vaardigden van de polderbesturen dat in Schouwen-Duiveland, Tholen, en Noord- en Zuid-Beveland 
ondertussen al een aantal jaren de vorming van grote waterschappen een gegeven feit was. Voor 
Walcheren liep er een studie naar polderconcentratie. Aangezien in West-Zeeuws-Vlaanderen al twee 
decennia het waterschap Het Vrije van Sluis opereerde, wilden Gedeputeerde Staten een mogelijke 
polderconcentratie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen nader onderzoeken. De Casembroot wees hierbij 
nadrukkelijk op het feit dat er bij de provincie nog geen enkel plan daaromtrent bestond. Daarom was 
een ‘Adviescommissie Reorganisatie Polderwezen’ opgericht (Tabel 18).387 De commissie kreeg tot 
taak de wenselijkheid te onderzoeken om te komen tot grotere verbanden van polders en water-
schappen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Belangrijk was ook dat de commissie haar advies zou op-
stellen in samenwerking met de actoren in de streek. Dit overlegmodel had men in de overige delen 
van Zeeland eveneens toegepast. Ir. Dikötter388, voorzitter van de adviescommissie, stelde tijdens de 
vergadering voor om met een studie van de bestaande toestand te beginnen en daarna te onderzoeken 
aan welke eisen de organisatie van polders en waterschappen moest voldoen om de veiligheid en 
ontwikkeling van de streek zoveel mogelijk te waarborgen. 
 
Tabel 18  De leden van de adviescommissie en hun functie.  
Naam Functie Overige bestuurlijke functies of beroep 
Ir. G. Dikötter voorzitter lid Gedeputeerde Staten 
C. Philipse plv. voorzitter Idem 
J.C. de Pagter secretaris secretaris provinciale griffie 
P. Vercauteren lid burgemeester Kieldrecht; dijkgraaf Nieuw-Kieldrecht- en Prosperpolder; 

bestuurslid waterschap Hulster en Axeler Ambacht; gezworene Groot- 
Kieldrecht-tpolder; lid college van beheer wegwaterschap Hulst-De Paal 

G.H.E.M. van Waes lid burgemeester Westdorpe; dijkgraaf Oud- en Nieuw-Papeschorpolder; 
gezworene Autrichepolder; bestuurslid waterschap Hulster en Axeler Ambacht 

J.W. Scheele lid dijkgraaf Hellegat- en Van Lyndenpolder; gezworene Catharinapolder; 
lid dijkraad waterkeering calamiteuze polders Serlippens c.a.; 
bestuurslid waterschap Hulster en Axeler Ambacht 

H.P. Wolfert Czn. lid voorzitter waterkering calamiteuze Nieuw-Neuzenpolder 
A.P.E. Staal lid voorzitter wegwaterschap Hulst-De Paal; dijkgraaf Willem-Hendrik en Klein- 

Kieldrechtpolder; gezworene Hertogin Hedwigepolder; bestuurslid waterschap 
Hulster en Axeler Ambacht [vgl. Vercauteren] 

Mr. W.E.M. Seydlitz lid dijkgraaf Van Alsteinpolder; bestuurslid wegwaterschap Hulst-De Paal 
L.M. de Zwart lid dijkgraaf Dijckmeesterpolder 
Ir. H. Swaters adviserend lid hoofdingenieur-directeur Provinciale Waterstaat 
Mr. J. Kosters adviserend lid administrateur provinciale griffie 
De commissieleden waren allemaal door de wol geverfde bestuurders die veel contacten onderhielden met het eigen werk-
veld en de politieke actoren op lokaal, interlokaal en interregionaal vlak. Interactiviteit met de streek was dus gewaarborgd. 

                                                 
386  Verslag van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 15 mei 1964 (Bijlage nr. 38a). 
387  Deze adviescommissie bestond al sinds 1958. 
388  Dikötter was ook zeer actief als bestuurder in de Nutswereld. 
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Daarvoor was een ‘grootschalige’ visie nodig. Afzonderlijke kleine kernen konden in zijn ogen de 
komende ontwikkelingen niet daadkrachtig én afdoend genoeg aanpakken. Hiervoor waren grotere 
bestuursentiteiten nodig. Veiligheid en waterbeheersing waren daarbij de hoofdthema’s. Vooral bij dit 
laatste aspect was er op het terrein van de verdroging en verzilting nog heel wat te doen.389 Hij be-
klemtoonde bovendien dat het voor de commissie een groot maar boeiend probleem zou zijn om de 
lasten, die op het gebied drukten, zo billijk mogelijk te verdelen.  
 
Ir. H. Swaters, hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat en tevens adviserend lid van 
de commissie, ging tijdens de vergadering wat dieper in op de historische ontwikkeling van de afwa-
tering in de streek. Het steeds verder terugdringen van de zee door inpolderingen gaf problemen met 
de uitwatering. De lange weg die het polderwater vaak door verschillende voorliggende polders moest 
afleggen om het tijgebied te bereiken, was oorzaak van het verlangen om hierin op bestuurlijk vlak 
verbeteringen aan te brengen. Dit was dan ook de ontstaansreden geweest van het uitwaterings-
(water)schap Hulster en Axeler Ambacht. Door indijking van de Braakman in 1952 kwam genoemde 
uitwateringsproblematiek weer aan de orde. De verschillende polders die tot dan toe via vrije lozing 
tijdens ebstand op de Braakman konden uitwateren, loosden hun oppervlaktewater nu op de Braak-
mankreek, waarbij geen gebruik meer kon worden gemaakt van het tijverschil. Bovendien waren hier 
niet alleen Nederlandse belangen in het spel. Ook de afwatering van 12.000 ha Belgisch achterland en 
dat van de internationale polders, waarop geen enkel provinciaal reglement van toepassing was, 
kwamen hierbij om de hoek kijken. Op zowel technisch, juridisch als op administratief vlak konden 
daardoor zeer ingewikkelde situaties ontstaan. Situaties die door de bestaande versnipperde bestuurs-
structuur niet effectief konden worden aangepakt. Niet alleen op het vlak van de afwatering, maar ook 
op dat van de wegen dienden zich nieuwe ontwikkelingen aan. Vooral dan wat de niet-planwegen 
betrof, die in beheer waren van de afzonderlijke polders, waterschappen en gemeenten. Deze wegen 
waren tot dan toe bestemd voor het lokale verkeer van landbouwvoertuigen. Door de intensivering 
van het gemotoriseerd verkeer (onder meer door de mechanisatiegolf op het platteland) moesten 
echter andere eisen worden gesteld aan de verharding van polderwegen en dat bracht hogere kosten 
van aanleg en onderhoud met zich mee. Deze kosten overschreden vaak het budget van de afzonder-
lijke polder(tje)s of waterschappen. Gemeenschappelijke regelingen en oplossingen waren daarom 
noodzakelijk. Het verbeteren van de zeeweringen was echter een van de belangrijkste speerpunten 
waarmee de streek als geheel werd geconfronteerd. Verhoging en verzwaring van de zeedijken was na 
de stormramp van 1953 dringend noodzakelijk gebleken. Technisch gezien stelde dat geen probleem, 
maar financieel gezien lag de zaak minder eenvoudig. De lasten hiervan alleen op de schouders van de 
zeepolders leggen, zou onbillijk en onrechtvaardig zijn, temeer omdat de ‘bescherming’ zich over een 
groter gebied uitstrekte. Bovendien was het nodig om de binnendijken van de streek te verzwaren, 
zodat bij calamiteiten de gevolgen en de schade tot een kleiner gebied kon worden beperkt.  
 
Tijdens de vragenronde wilde dijkgraaf P. David van de Pierssenspolder weten of het niet wenselijk 
was het onderhoud van de dijken langs de Westerschelde, die een internationale scheepvaartroute is, 
op Rijkswaterstaat af te wentelen. De boeggolven van de tankers en andere vaartuigen waren naar zijn 
mening immers de oorzaak van veel schade aan de zeedijken. Door de oeververdediging onder de be-
voegdheid van de Nederlandse Staat te brengen, betaalden álle Nederlanders mee. Dit was volgens 
hem de enige rechtvaardige oplossing. Dikötter repliceerde met de vraag: wat blijft er over van de 
‘Zeeuwse trots’ indien men het Rijk wil laten opdraaien voor het onderhoud van de zeeweringen? De 
Casembroot meende dat, indien het Rijk de zeeweringen zou onderhouden, men goedkoper uit zou 
zijn, maar dan was men wel de zeggenschap kwijt. Hij wilde daarom de zeewering in handen van de 
polders houden.  
De heer G. Govaert uit de Autrichepolder vond dat het belang van de reorganisatie in het voordeel 
was van de aan zee palende calamiteuze polders en waterschappen. Die zouden nu een goede en hoge 
zeewerende dijk krijgen op kosten van de streek, terwijl het belang van de streek niet alleen een land-
bouwbelang was. Ook de industrie, de middenstand en de werkende bevolking had er belang bij. Dus 
waarom de kosten op het landbouwende deel van de bevolking afschuiven? 

                                                 
389  Hij doelde onder meer op de ruilverkavelingen die in de jaren zestig in Oost-Zeeuws-Vlaanderen hun beslag 

zouden krijgen. 
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De Casembroot relativeerde de opmerking door te stellen dat er nog niets was beslist en dat de taak 
van de adviescommissie er uitsluitend in bestond om advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten.  
De heer De Feijter uit de Zaamslagpolder plaatste nog een opmerking over het feit dat de vergadering 
geconfronteerd werd met een al aangestelde adviescommissie. Dit was in zijn ogen geen ‘democra-
tische’ werkwijze. Hij vond dat zo’n commissie uit de aanwezigen in de vergadering moest worden 
gekozen. Hij ging zelfs zo ver door te stellen dat een democratisch gekozen adviescommissie een 
ander rapport zou uitbrengen dan de door GS ingestelde commissie. Volgens De Casembroot was de 
keuze van het vooraf instellen van een adviescommissie echter een beleidsbeslissing geweest en die 
kwam toe aan Gedeputeerde Staten, waarmee hij een mogelijke verdere discussie de kop indrukte.  
 
Uit de onvrede met de toekomstige ontwikkelingen en de plannen voor polderconcentratie werd, kort 
na het houden van de vergadering in Axel (29 maart 1961), de ‘Bond van Polders en Waterschappen 
in Oost-Zeeuws-Vlaanderen’ opgericht. Deze bestond uit afgevaardigden van de aangesloten 
polders.390 Een van de kritieken die de Polderbond ventileerde, was dat de polderconcentratie een 
‘politiek’ machtsmiddel was om voorgoed af te rekenen met de verschillende polderbesturen. Immers, 
hoe minder polders en waterschappen, hoe minder tegenstanders. Ook de hoge bestuurskosten die het 
gevolg zouden zijn van de polderconcentratie, waren een doorn in het oog van de Bond, terwijl de 
afstand tussen de bestuurder en de bestuurde in de nieuwe constellatie te groot zou worden (De 
Kraker & Bauwens 2000: 78). In de ogen van de Bond kon de bestaande bestuurlijke situatie gehand-
haafd blijven. Nauwere samenwerking (bv. op technisch vlak) tussen de bestaande polders en water-
schappen was daarbij wel gewenst en noodzakelijk. 
 
4.2.1.1 Werkwijze van de adviescommissie 
Om het werk van de adviescommissie te vergemakkelijken en daardoor een beter contact te kunnen 
leggen en te onderhouden met de achterban, besloot men het gebied in te delen in vier verschillende 
contactgroepen: 
- Contactgroep zeewerende en calamiteuze polders. 
- Contactgroep binnenpolders of waterschappen - Westelijke groep (voornamelijk de polders ten 

westen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen). 
- Contactgroep binnenpolders of waterschappen - Oostelijke groep (de polders ten oosten van ge-

noemd kanaal). 
- Contactgroep polders of waterschappen gelegen aan de grens en internationale polders en water-

schappen. 
 
In iedere groep waren vier tot zes afgevaardigden van de polders vertegenwoordigd (Tabel 19). Daar-
naast waren evenzoveel plaatsvervangers aangewezen. Bij de installatie van de Oostelijke groep, op 
15 november 1961 te Hulst, bleken 16 van de 18 tot de groep behorende polders gevolg te hebben 
gegeven aan de oproep om een vertegenwoordiger te sturen. Dit duidt erop dat de polders het belang 
van de contactgroepen naar waarde wisten te schatten. 
Gedurende drie jaar kwam de adviescommissie twaalfmaal bijeen.391 Viermaal vergaderde de com-
missie samen met de contactpersonen van de verschillende polders of waterschappen.392 De conclusie 
luidde: ‘dat het gewenst is in Oost-Zeeuws-Vlaanderen te komen tot grotere verbanden van polders of 
waterschappen’. De commissie was hierbij van oordeel dat het aanbeveling genoot om uit te gaan van 
drie aparte waterschapsgebieden en wel op grond van de volgende overwegingen: 
Het samenvoegen van alle polders of waterschappen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen tot één geheel zou 
leiden tot een te groot bestuurlijk lichaam. Samenvoeging van alle polders ten oosten van het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen was evenmin aangewezen, omdat de onderlinge afstanden dan nog bezwaar-
lijk konden zijn. Voorts had het gebied in de omgeving van het kanaal door een intensievere be-
bouwing en de aanwezigheid van industrie een ander karakter dan het meer oostelijk gelegen gebied. 
 

                                                 
390  Om lid te worden van de Polderbond moest 57 gulden per jaar worden betaald. 
391  De vergaderdata waren: 21 april en 18 oktober 1961; 26 januari, 22 oktober en 26 november 1962; 12 

februari, 11 juni en 26 november 1963; 22 januari, 20 februari, 17 februari en 7 maart 1964. 
392  De vergaderdata waren: 26 januari 1962; 28 februari en 11 juni 1963; 20 februari 1964. 
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Tabel 19  Afgevaardigden in de vier contactgroepen. 
Contactgroep Naam afgevaardigde Woonplaats 
Zeewerende en calamiteuze polders P.J.L. van Hoek Philippine 
 F. de Koeyer Zaamslag 
 Drs. Th. Adriaansens Hulst 
 A.J.M. Rottier Sint-Jansteen 
 H.A.A. baron Collot d’Escury Hontenisse-Kloosterzande 
Binnenpolders of waterschappen - Westelijke groep F.P. de Kubber Zaamslag 
 D.J. Dees Terneuzen 
 P. van Hoeve Lzn. Axel 
 G.E.M. Govaert Westdorpe 
 P. David Sluiskil 
 C. van Hoeve Zaamslag 
Binnenpolders of waterschappen - Oostelijke groep G.J.V. Vael Sint-Jansteen 
 A.E.C. van Esbroeck Hengstdijk 
 R. Rottier St. Denijs-Westrem (B) 
 Fr. van Hoeve Szn. Axel 
Grens- en internationale polders of waterschappen  A.E. Goethals Westdorpe 
 A.C.J. de Deckere Clinge 
 G.C.E.M. Dierick Koewacht 
 R.F. van Acker Sint-Jansteen 
 Ir. R.N. van Krevelen Sas van Gent 
 
Bovendien bestond er een soort natuurlijke ‘grensscheiding’ tussen het oostelijk en westelijk deel van 
het gebied door een rug van hoger gelegen gronden ten oosten van het kanaal.393 De adviescommissie 
was daarom uitgegaan van de scheiding op basis van de afwatering. Hierbij kon het poldergebied 
tussen de zeewering van Terneuzen en het Hellegat als één gebied worden beschouwd,394 terwijl het 
gebied oostelijk van het Hellegat over andere afwateringsmogelijkheden beschikte.395  
Voor het oostelijk deel van het kanaal waren dus twee waterschappen voorzien, waarbij men bij de 
naamgeving zich had laten inspireren door de bestuurlijke historie van het gebied. De waterschappen 
werden daarom Hulster Ambacht en Axeler Ambacht genoemd. Wat het gebied ten westen van het 
kanaal betrof, bestonden er aanvankelijk plannen en ideeën bij de adviescommissie om dit samen te 
voegen met het waterschap Het Vrije van Sluis. Hier werd uiteindelijk van afgezien, omdat men dit 
gebied historisch én waterstaatkundig als een afzonderlijk geheel met een eigen karakter beschouwde. 
De naamgeving voor dit derde waterschap, ten westen van het kanaal, lag minder voor de hand. In 
haar advies aan Gedeputeerde Staten kon de adviescommissie dan ook geen bepaald voorstel doen. 
Daarom stelde dit college aan Provinciale Staten voor hieraan de benaming Westerkwartier te geven. 
Later zou die benaming definitief worden gewijzigd in De verenigde Braakmanpolders (Tabel 20). 
 
Tabel 20  Enkele metrische gegevens betreffende de drie nieuwe waterschappen. 
Naam Oppervlakte (ha) Lengte zeedijk (km) Aantal polders
De verenigde Braakmanpolders   7.183  7,3 42 
Axeler Ambacht 14.578 12,0 49 
Hulster Ambacht 17.208 30,0 28 
 38.969 49,3 119 

 
4.2.1.2 Kritiek van de polders, waterschappen en gemeenten 
Op 7 maart 1964 stuurde de adviescommissie de eindconclusie op aan Gedeputeerde Staten. De 
polders kregen tot 22 april de gelegenheid om te reageren op het voorstel. 39 Polders of waterschap-
pen én de Bond van polders en waterschappen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen spraken zich uit tégen 
polderreorganisatie. De aangevoerde argumentatie kwam neer op het volgende. 
Men vond de reorganisatie prematuur omdat de bestaande situatie nog voldeed en de inhoud van de 
Bijdragenwet Deltawerken nog niet bekend was. Verder vreesde men dat het voorstel zou leiden tot 
lastenverzwaring en dat de zeggenschap van de ingelanden in de nieuwe waterschappen te gering zou 
zijn. Daarnaast vreesde men voor een verambtelijking (bureaucratisering) van het waterschapswezen.  

                                                 
393  Deze hoge zandrug liep ruwweg vanaf de Hellegatpolder in zuidelijke richting. 
394  De afwatering van dit gebied gebeurde door de Oostelijke Rijkswaterleiding te Terneuzen. 
395  Via het Hellegat en De Paal. 
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In reactie op deze bezwaren wees GS erop dat er over de in voorbereiding zijnde Bijdragenwet inmid-
dels al voldoende bekend was. Dat kon dus geen reden zijn om nog langer te wachten. Met betrekking 
tot de mogelijke verambtelijking en lastenverzwaring verwees het college naar de verantwoordelijk-
heid van de te vormen waterschapsbesturen. Ook de hoogte van het geschot viel onder hun bevoegd-
heid. Wel was het zo dat die hoogte zou afhangen van het verzorgingspeil dat het waterschap zich ten 
doel stelde. Hoe hoger dat was, hoe hoger uiteraard het geschot zou zijn.  
Een aantal polders en waterschappen en ook de Polderbond maakten nog aanmerkingen op de manier 
van communiceren tussen de adviescommissie en de achterban, c.q. de contactgroepen in de streek. 
Die hadden maar vier keer samen vergaderd en dit was in hun ogen een ‘ondemocratische’ manier van 
werken. Gedeputeerde Staten merkten hierbij echter op, dat het contact met de streek groter was 
geweest dan in andere streken waar polderconcentratie had plaatsgevonden.  
 
Niet alleen uit de kringen van polders en waterschappen kwam kritiek. De gemeenten Sas van Gent en 
Terneuzen en zes grote bedrijven uit de streek hadden bezwaren tegen de opneming van gebouwde 
eigendommen in het waterschapsverband. Dit betekende namelijk dat de gebouwde eigendommen 
(waaronder ook de wegen en plantsoenen in de gemeenten) aan geschotheffing onderhevig zouden 
worden. De gemeenten en bedrijven waren van mening dat dergelijke eigendommen uit hoofde van 
andere belastingen al in voldoende mate bijdroegen in de collectieve voorzieningen van de overheid. 
Gedeputeerde Staten vonden het echter vanzelfsprekend dat ook gebouwde eigendommen hielpen 
meebetalen aan het treffen van voorzieningen waarvan de bewoners en bedrijven eveneens profijt 
hadden. Dat gold bijvoorbeeld de bescherming tegen het zeewater, de wegenzorg en de zorg voor een 
goed afwatering van het oppervlaktewater. De ingediende bezwaren haalden dus niets uit. 
 
Van de onderzochte polders bleek er alleen in de Autrichepolder tegenstand tegen deze nieuwe ont-
wikkeling te bespeuren. Er werd hier uitgebreid gediscussieerd. De animatoren waren G.E.M. Govaert 
en G.H.E.M. van Waes.396 Gezworene Govaert was tegen concentratie. Die diende in zijn ogen niet 
het landbouwbelang. Bovendien was hij er tegen dat lasten die feitelijk door de overheid dienden te 
worden gedragen, op de schouders van de eigenaren en grondgebruikers werden afgewenteld. Zee-
wering was in zijn ogen duidelijk een rijksbelang dat op kosten van het Rijk moest worden uitge-
voerd. Hij zag meer heil in een ruilverkaveling zoals die van de naastgelegen Canisvlietpolder. Was 
die eenmaal achter de rug, dan waren de afwatering, de infrastructuur en de waterbeheersing op orde. 
Wat viel er dan verder nog te verbeteren? Artikel 212 van het ontwerpreglement kon ook geen genade 
vinden in zijn ogen. Hierin ging het over de benoeming van het waterschapsbestuur. De eerste maal 
zouden dijkgraaf en gezworenen worden benoemd door de Kroon, op voordracht van Gedeputeerde 
Staten. De hoofdingelanden zouden worden benoemd door laatstgenoemd college. Gedurende de 
eerste zes jaar hadden de afzonderlijke polders dus geen invloed op de benoeming van het (water-
schaps)bestuur. En net die eerste periode (van opstart) was in zijn ogen zo belangrijk. Hij sprak de 
angst uit dat de op die manier benoemde bestuurders de polderbelangen te weinig zouden respecteren.  
Die kritiek werd gedeeld door Van Waes. Ook hij was de mening toegedaan dat samenvoeging van de 
polders geen winst opleverde en dat het verhogen en verzwaren van de zeewering een nationaal be-
lang was. Volgens hem was het niet redelijk dat - zoals vroeger - de kosten van de zeewering alleen 
op de schouders van de calamiteuze polders kwamen te liggen. De achterliggende polders en gemeen-
ten hadden daar ook belang bij. Een geringe bijdrage van de achterliggende polders zou hij daarom 
nog kunnen accepteren, maar het nationale belang mocht daarbij niet uit het oog worden verloren. 
Wel zag hij heil in de heffing van dijkgeschot op gebouwde eigendommen, waardoor ook het niet-
landbouwende deel van de bevolking een bijdrage moest leveren. Hierdoor konden de polderlasten 
enigszins worden gecompenseerd. Met betrekking tot de ruilverkaveling verschilde hij met Govaert 
van mening. Polderconcentratie en ruilverkaveling waren volgens hem twee afzonderlijke zaken die 
los van elkaar konden worden uitgevoerd.  
Op de vraag van H. Kerckhaert wat de voordelen van concentratie waren, wees Van Waes op de Bij-
dragenwet. Daarin zou worden vastgelegd dat de verzwaring, het onderhoud, het toezicht en de 
instandhouding van de zeewering voor een belangrijk deel voor rekening van het Rijk zouden komen. 
Daarnaast zou de vorming van een waterschap de bestuurlijke verhoudingen vereenvoudigen. 

                                                 
396  Van Waes was lid van de adviescommissie. 
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Tot nu toe dienden Gedeputeerde Staten met alle polders afzonderlijk te onderhandelen. Van Waes 
beklemtoonde dat de polderconcentratie er zou komen, ondanks alle tegenstand, Oost-Zeeuws-
Vlaanderen was immers de enige streek waar dit nog niet was gebeurd. Hij toonde hiermee een 
‘realpolitiker’ te zijn. Wel vond hij het jammer dat een ‘historisch gegroeid geheel’ daardoor verloren 
zou gaan en de kleinschalige polderstructuur zou verdwijnen. 
Na dit verhitte debat besloot de algemene vergadering bezwaar aan te tekenen tegen de concentratie-
plannen. Het voornaamste punt van bezwaar was het feit dat de Bijdragenwet nog niet was vastge-
steld, zodat nog niet bekend was hoe groot de bijdrage voor de zeewering zou zijn. Bovendien vond 
men dat het zorgen voor een goede zeewering rijksbelang was en dus voor 100% door het Rijk diende 
te worden betaald. Samenvoeging van de polders had in de ogen van de algemene vergadering ook 
geen enkele toegevoegde waarde voor de afzonderlijke polders. Ten behoeve van de landbouw diende 
een polder namelijk te zorgen voor een goede afvoer van het polderwater, alsmede voor een goede 
waterbeheersing en goede verharde verbindingswegen voor de ontsluiting. Ook samenvoeging van 
gronden rondom de landbouwbedrijven, zodat ze rendabeler konden worden bewerkt met de (dure) 
landbouwmachines, was daarbij een belangrijk aspect. Om dit alles te verwezenlijken was er geen 
polderconcentratie nodig, maar kon worden volstaan met ruilverkavelingen. Voorts oordeelde men dat 
de voorbereiding en samenwerking met Gedeputeerde Staten slecht was geweest, terwijl het toch om 
een zeer belangrijke en ingrijpende beslissing ging. Ook betreurde men het feit dat de polder als ‘auto-
noom lichaam’ zou verloren gaan. 
De stem van gezworene Govaert klinkt duidelijk door in bovenstaande bezwaren. Het feit dat Van 
Waes, lid van de adviescommissie, zowel kritische als positieve geluiden liet horen, toont aan dat de 
materie zeer gevoelig lag.  
 
De bezwaren van de polders en waterschappen en de gemeenten zouden de concentratie niet tegen-
houden397 en bij besluit van 14 december 1964 werd door GS de opheffing van alle in Oost- en West-
Zeeuws-Vlaanderen gelegen polders of waterschappen gelast, evenals de intrekking van de bijzondere 
reglementen voor deze polders of waterschappen. Voorts werd de oprichting bekendgemaakt van de 
waterschappen Hulster Ambacht, Axeler Ambacht en De verenigde Braakmanpolders. Daarnaast 
werd aangekondigd dat de bijzondere reglementen van de calamiteuze polders zouden worden aange-
past. Deze polders bleven namelijk bestaan en gingen niet op in de drie nieuw gevormde waterschap-
pen. 
Met de invoering van het Reglement voor het waterschap (1964) trok de provinciale overheid alle 
(bestuurlijke) touwtjes naar zich toe. Het waterschap en de afzonderlijke polders werden hierdoor met 
handen en voeten gebonden aan Gedeputeerde Staten. Artikel 207 van het Reglement was hierin zeer 
duidelijk en luidde: Gedeputeerde Staten hebben het toezicht op alles wat het bestuur van het water-
schap betreft. De algemene vergadering, het dagelijks bestuur en de dijkgraaf zijn verplicht aan 
Gedeputeerde Staten al die inlichtingen en al die stukken en bescheiden te verstrekken, welke deze in 
het belang van het hun opgedragen toezicht nodig achten. Met de onafhankelijkheid van de particu-
liere polders, waaraan sedert bijna twee eeuwen was geknaagd, was het toen voorgoed gedaan.  
 
 
4.3 Internationale polders 
 
Voordat de bestuurlijke ontwikkeling van de nieuw gestichte waterschappen verder wordt besproken, 
staan we eerst stil bij de positie van de internationale polders. 
 
4.3.1 Einde van de internationale polders nabij 
De Belgische Polderwet van 1957 tastte als eerste de autonomie van de internationale polders aan. 
Voor de Albertpolder bleek dit al bij de verkiezing van een nieuwe dijkgraaf in 1960. Harry Korst, 
landbouwer in het Nederlandse deel, was medekandidaat naast Van Krevelen.398 Eerstgenoemde was 
als kandidaat voorgesteld door ingeland Audenaert.  

                                                 
397 Ook een aantal polders in het Hulsterse hadden bezwaar ingediend (zie De Kraker & Bauwens 2000: 83). 
398  Van Krevelen was directeur van de suikerfabriek CBS (later Suiker Unie) te Sas van Gent. De fabrieksge-

bouwen lagen in de Albertpolder. 
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Voor de verkiezing van start ging, ontstond er een lange discussie over de kandidatuur van Korst. 
Volgens de Polderwet van 1957 kwam hij namelijk als pachter voor deze functie niet in aan-
merking.399 In Nederland zou dit feit geen problemen veroorzaakt hebben. Tijdens die discussie werd 
gesteld dat de algemene vergadering steeds volstrekt vrij was geweest om zonder onderscheid van 
nationaliteit een Belg of een Nederlander te kiezen. Bij de verkiezing werd vervolgens de meerderheid 
van de stemmen uitgebracht op Korst en dus werd hij de nieuwe dijkgraaf.400 Kort nadien werd zijn 
benoeming bij Belgisch Koninklijk Besluit van 5 januari 1961 vernietigd. De schorsing uit het ambt 
was al eerder gebeurd door de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. De Belgische Polderwet 
bleek ook op de internationale Albertpolder van toepassing te zijn vanwege de op 20 mei 1843 ge-
sloten conventie tussen de Belgische en Nederlandse overheid.401 Volgens artikel 37 van die con-
ventie moest de Albertpolder zich onderwerpen aan de nieuwe Belgische polderwetgeving.  
Dijkgraaf Korst verzette zich tegen elke nieuwe verkiezing, omdat volgens hem de Belgische wet niet 
zomaar kon worden opgedrongen aan Nederlands poldergebied. Burgemeester van Hoorebeke van 
Assenede (B), tevens ingeland, antwoordde hierop dat het Nederlandse deel zich altijd kon afsplitsen 
van het Belgische deel. Deze mogelijkheid was blijkbaar opengelaten volgens de meergenoemde 
Polderwet. Omdat de dijkgraaf zich bleef verzetten tegen nieuwe verkiezingen, kwam de vraag van 
afscheiding aan bod. De heer Rottier, gevolmachtigde namens de Belgische eigenaar De Gellinck 
d’Elseghem, wees in dit verband op het grote verschil in geschot tussen de Nederlandse en Belgische 
polders. In Nederland bedroeg die gemiddeld 80 gulden per ha. In het Belgisch deel van de Albert-
polder was dit maar circa 7 gulden! Wellicht gaf dit financiële aspect de doorslag bij de stemming die 
hierop volgde. Iedereen bleek namelijk voor het samenhouden van de polder te zijn, zodat een nieuwe 
verkiezing diende plaats te vinden volgens de door de Belgische Polderwet vastgestelde normen. 
Korst moest nu de plaats ruimen voor Van Krevelen.402 
Omdat de Belgische Polderwet toepasbaar bleek, werd de autonomie van de Albertpolder flink aange-
tast. Wat later zou de polder zijn internationale status ook voorgoed kwijtraken. Dit kwam omdat 
hierop van Nederlandse zijde druk werd uitgeoefend. De aanleiding hiertoe vormde de aanstaande 
grote polderconcentratie van de Oost-Zeeuws-Vlaamse polders. 
 
4.3.2 Grote verwarring 
Uitvoering gevend aan een Koninklijk Besluit van 8 december 1964, kondigden Gedeputeerde Staten 
op 14 december van dat jaar een besluit af waardoor de internationale Albertpolder en Moerspui-
polder werden opgeheven. De Nederlandse gedeelten van de Albert- en Moerspuipolder zouden per 1 
januari 1965 respectievelijk worden toegevoegd aan de kersverse waterschappen De verenigde Braak-
manpolders en Axeler Ambacht.403 De ingelanden van de Albertpolder werden in februari 1965 van 
dit feit op de hoogte gesteld door dijkgraaf Van Krevelen. Al eerder had de polder bij Gedeputeerde 
Staten en bij het provinciebestuur te Gent tegen de dreigende opheffing geprotesteerd en daarbij 
gewezen op de ingewikkelde verstrengeling van beide poldergebieden. 
Na de officiële bekendmaking was de polder direct in het verweer gekomen en had een raadsman404 in 
de arm genomen. De brieven aan de hogere overheid waren echter tot dan toe onbeantwoord geble-
ven. Bovendien zou het KB nog niet gepubliceerd zijn in de Staatscourant. Daardoor was het onmo-
gelijk uit te maken of er gevolg aan moest worden gegeven. De dijkgraaf had uit gezaghebbende 
kringen vernomen dat hij gewoon in functie kon blijven en zich bij een eventuele benadering door het 
bestuur van waterschap De verenigde Braakmanpolders afzijdig moest houden. 
Volgens het provinciebestuur in Gent kon er geen sprake zijn van een splitsing tussen het Nederlandse 
en het Belgische deel van de polder, indien dit niet eerst bij traktaat was geregeld. Kortom er ontstond 
een zeer verwarrende situatie. 
Korst verklaarde bang te zijn dat het Nederlandse deel door de nieuwe situatie zou worden achter-
gesteld bij het Belgische deel van de polder. Volgens de dijkgraaf was die angst onterecht. 

                                                 
399  Korst was op de algemene vergadering aanwezig omdat hij volmacht had van zijn eigenaar K. van Vooren. 
400  RAG/Algemeen polder- en wateringenarchief, Grote Albertpolder (vergadering van 12 mei 1960). 
401  Deze conventie regelde de afwatering van de Belgische polders op Nederlands grondgebied. 
402  RAG/Algemeen polder- en wateringenarchief Grote Albertpolder (vergadering van 16 februari 1961). 
403  Provinciaal Blad van Zeeland, nr. 51 van 1964. 
404  Vermoedelijk wordt hier mr. P. Dieleman uit Middelburg bedoeld. Hij was advocaat én polderspecialist. 
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Korst vroeg daarop een geheime stemming aan, om de mening van de aanwezige Nederlandse inge-
landen over splitsing en aansluiting bij waterschap De verenigde Braakmanpolders te kennen. Vast-
gesteld werd echter dat dit in tegenspraak zou zijn met een al eerder genomen resolutie waarbij de in-
gelanden zich hadden uitgesproken voor het samenblijven van beide gedeelten van de polder. Spon-
taan stonden toen vijf Nederlandse ingelanden op die verklaarden vóór splitsing te zijn. Deze actie 
werd door de dijkgraaf in de kiem gesmoord en afgedaan als geen rechtsgeldigheid hebbende.405  
 
4.3.3 Definitieve splitsing 
Aan deze verwarrende situatie kwam pas in de loop van 1966 een eind. Over de problematiek was er 
op 7 december 1965 een vergadering gehouden bij het provinciebestuur te Gent. Hierbij waren afge-
vaardigden van de provinciebesturen Oost-Vlaanderen en Zeeland aanwezig. Daarnaast waren er 
afgevaardigden van de nieuw opgerichte waterschappen en uiteraard ook vertegenwoordigers van de 
internationale polders in kwestie. Aan bod kwam hierbij de nieuwe Belgische polderwetgeving, die 
alleen kracht van wet had op het Belgisch deel van een internationale polder. Tijdens die vergadering 
bracht Rottier de mogelijkheid van een administratieve scheiding van de internationale polders ter 
sprake. In Nederland behoorde de bevoegdheid over administratieve organisatie van de waterschap-
pen aan Provinciale Staten, onder goedkeuring van de Kroon. Indien deze weg zou worden gevolgd, 
kon dit leiden tot een jarenlange juridische procedureslag. Daarom was het volgens hem de beste optie 
om te komen tot een onderlinge regeling.406 Die ‘regeling’ hield in dat de internationale polders een 
vertegenwoordiger mochten afvaardigen in het waterschapsbestuur. Op de buitengewone algemene 
vergadering van de Albertpolder van 26 augustus 1966 kwam de definitieve splitsing aan de orde. 
Dijkgraaf van Krevelen betoogde dat weerstand geen zin had en men de situatie moest aanvaarden. 
Hij betreurde de splitsing, omdat de polder altijd uitstekend was onderhouden en er nu op een ‘bru-
tale’ manier een einde werd gemaakt aan een ‘eerbiedwaardige organisatie’ die eeuwenlang goed had 
gefunctioneerd. De opname in het waterschap De Verenigde Braakmanpolders zou volgens hem een 
flinke verhoging betekenen van de polderlasten, zonder dat daar meer werk aan het water- en wegen-
stelsel in de polder tegenover stond.407 Toen over de bestuurlijke scheiding consensus was bereikt, 
wachtte nog de splitsing van de gemeenschappelijke bezittingen. Daarbij ging het voornamelijk om de 
bomen op de dijken. Voor deze splitsing zou een schattingscommissie worden aangesteld. Tot ieders 
tevredenheid werd dit financiële luik van de splitsing in 1969 geregeld.  
 
4.3.3.1 De Moerspuipolder - een bijzonder geval 
De opheffing van de internationale status van de Moerspuipolder verliep minder ‘gemoedelijk’. Het 
bestuur van de polder wilde zich namelijk niet neerleggen bij het hiervoor genoemde Statenbesluit 
van 14 december 1964. Volgens het bestuur misten de Provinciale Staten van Zeeland de bevoegdheid 
om tot opheffing te besluiten, omdat de Moerspuipolder een internationaal waterschap was en geen 
waterschap in de zin van de Nederlandse waterstaatwetgeving. Het eigenzinnige bestuur ging dus 
gewoon door met het zelfstandig besturen van de polder en lapte alle besluiten aan zijn laars. 
Er kwam schot in deze eigenaardige zaak toen het waterschap Axeler Ambacht de op Nederlands 
grondgebied gelegen eigendommen van de Moerspuipolder in het kader van de ruilverkaveling Koe-
wacht bij het kadaster op de naam van het waterschap lieten overschrijven. Het ging om ongeveer 37 
ha. De polder claimde hierop zijn eigendomsrechten en zo kwam de zaak voor de rechtbank, waarbij 
de Moerspuipolder in het ongelijk werd gesteld. Het polderbestuur ging tegen deze uitspraak in cas-
satie bij de Hoge Raad in Den Haag. Op 19 februari 1971 verwierp dit hoogste rechtscollege het be-
roep van de Moerspuipolder. Bij haar beslissing stelde het college zich (kort samengevat) op het 
standpunt dat de omstandigheid dat het rechtsgebied van de Moerspuipolder zich uitstrekte tot over de 
landsgrenzen aan deze polder, gelet op de door hem uitgeoefende waterstaatstaken, niet het karakter 
ontnam van waterschap in de zin van de Nederlandse waterstaatswetgeving. Onder deze omstandig-
heden moesten de Staten van Zeeland bevoegd worden geacht om ten aanzien van het Nederlands 
gedeelte van deze internationale polder de besluiten te nemen die voor de concentratie van polders in 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen nodig waren. 

                                                 
405  RAG/Algemeen polder en wateringenarchief, Grote Albertpolder (vergadering van 4 februari 1965). 
406  WZV/VBP,  
407  RAG/Algemeen polder- en wateringenarchief, Grote Albertpolder (buitengewone vergadering 26-08-1966). 



140 
 

Wars van de besluiten van hogere overheden had de Moerspuipolder zich zeven jaar weten te hand-
haven. Aan het vonnis van de Hoge Raad was echter geen ontkomen meer aan (Boeije 2004: 30-4). 
 
4.4 Waterschap De verenigde Braakmanpolders 
 
4.4.1 Bestuur en personeel 
4.4.1.1 Reglement voor het waterschap De verenigde Braakmanpolders  
Het waterschap De verenigde Braakmanpolders trad per 1 januari 1965 in werking.408 Daardoor ver-
loren 43 polders definitief hun onafhankelijkheid (Tabel 21).409 Het werk- en beheersgebied van het 
nieuwe waterschap omvatte een oppervlakte van ongeveer 7.180 ha,410 waarmee het het kleinste 
waterschap in Zeeuws-Vlaanderen was. Op 14 januari 1965 werd in restaurant De Braakman op het 
recreatieterrein van de Braakmanpolder de eerste algemene ledenvergadering gehouden in aanwezig-
heid van waarnemend Commissaris der Koningin mr. dr. A.J.J.M. Mes en een aantal autoriteiten op 
waterstaatsgebied. Lid van GS Van Dongen sprak in de installatierede over de belangen op velerlei 
gebied waarmee het nieuwe waterschapsbestuur in aanraking zou komen. Hierbij noemde hij de aan-
staande bouw van spaarbekkens in de Braakmanpolder door Waterleidingsmaatschappij Zeeuwsch-
Vlaanderen en de vestiging van nieuwe industrie (Dow Chemical) in de Nieuw-Neuzenpolder. 
 
Tabel 21  Polders en waterschappen die geheel of deels gingen behoren tot het waterschap De verenigde Braak-
manpolders. 
Polder (geheel in waterschap opgenomen) 
 

Polder (deels in waterschap 
opgenomen) 

Calamiteuze polder of waterschap 
(geheel in waterschap opgenomen) 

Albertpolder (Nederlands deel) 
Bontepolder 

Autrichepolder (deel ten westen 
van het kanaal) 

Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen 
Waterkeering van de calamiteuze 

Braakmanpolder  Waterschap Koegors c.a.( polder Nieuw-Neuzen 
De Loozepolder deel ten westen van het kanaal) 
Dijckmeesterpolder 
Eugeniapolder 

Nieuwepolder bij Sas van Gent 
(Oostdeel) 

De Ghellinckpolder Nieuw-Papeschorpolder 
Goesschepolder Oud-Zevenaarpolder 
Groote- en Kleine Isabellapolder Oud-Papeschorpolder 
Kanaalpolder Poelpolder 
Klein-St. Albert- of Sas van Gent polder Sint-Antoniepolder 
Kleine Stellepolder Vlooswijkpolder 
Klein-Zevenaar- of Noord-Westenrijkpolder 
Koudepolder 

Westdorpe- of Nieuw- 
Vogelschorpolder 

Louisapolder 
Loven- en Willemskerkepolder 
Mosselpolder 
Nieuw-Westenrijkpolder 
Oud-Vogelschor- of Zuid- Westenrijkpolder 
Oud-Westenrijkpolder 
Philippinepolder 
Pierssenspolder 
Seydlitzpolder 
Sluispolder 
Stad-Philippinepolder 
Sint-Pieterspolder 
Stroodorpepolder 
Van Remoorterepolder 
Van Wyckhuisepolder 
Verdronkenpolder 
Vergaertpolder 
Visartpolder 

                                                 
408  Besluit tot oprichting van 03-07-1964 door de provincie en goedgekeurd bij KB van 08-12-1964. 
409  De calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, die de bedreigde zeewering en vooroever ten westen van Terneuzen 

beheerde en gewoonlijk werd aangeduid als Waterkeering, was onafhankelijk gebleven. Deze eigenaardige 
situatie verdween pas per 1 januari 1978. Zie ook hoofdstuk 2. 

410  De kadastrale grootte bedroeg 8.040 ha. Het verschil zat hem in de grote Braakmankreek. 
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De voorzitter van het waterschap, H.P. Wolfert, maakte van de gelegenheid gebruik om op de 
gezamenlijke belangen van de diverse polders te wijzen. Hij benadrukte dat er wel iets ‘eigens’ weg-
viel door de polderconcentratie, maar dat degenen met een weemoedige hang naar het ‘oude ver-
trouwde’ ook zullen moeten onderkennen dat nieuwe tijden nu eenmaal nieuwe eisen met zich mee 
brachten. Ook had hij het over de bijzondere en soms moeilijk ontwarbare verhouding tussen een 
waterschap en de daarin gelegen gemeenten. Beider belangen raakten elkaar op velerlei gebied, waar-
door het nodig was om in goede harmonie samen te werken tot heil van de streek. Hij eindigde zijn 
rede met het vertrouwen uit te spreken dat er spoedig zou worden gesproken over de ‘verenigde’ 
polders, zowel letterlijk als figuurlijk.411 
Door de opheffing van de polders en waterschappen gingen ook de financiële tegoeden of schulden 
mee over naar het nieuw opgerichte waterschap. De uitstaande schulden werden in jaarlijkse ter-
mijnen afbetaald, zoals in Tabel 22 te zien is. 
 
Tabel 22  Overzicht van de polders die bij overname door het waterschap De verenigde Braakman- 
polders nog een uitstaande schuld hadden. 
Polder of waterschap Uitstaande lening

in guldens
Polder of waterschap Uitstaande lening 

in guldens 
Braakman 80.000 Nieuw-Neuzen 39.000 
Dijckmeester 36.900 Oud-Vogelschor 21.000 
Goessche 10.200 Poel 22.967 
Klein-Sint-Albert  2.938 Stroodorpe     960 
Kleine Stelle  7.550 Van Wyckhuise 46.250 
Klein-Zevenaar  7.200 Vergaert   9.600 
Koude 84.000 Visart     950 
Loven- en Willemskerke 78.000 Zuid-Westenrijk 70.950 
Mossel 28.000 Totaal 546.465 

 
4.4.1.2 Bestuurlijke vernieuwing 
Door de polderconcentratie en de oprichting van drie nieuwe waterschappen in Oost-Zeeuws-
Vlaanderen moest de bestuurlijke organisatie ervan ook anders worden geregeld. Het was voorgoed 
gedaan met de bestuurscolleges van de vele polder(tje)s die uit drie (of soms maar twee) personen 
bestonden. In de plaats daarvan kwamen de algemene besturen van de nieuwe waterschappen. 
De leden van deze algemene besturen kregen de benaming ‘hoofdingelanden’ toegemeten. De eerste 
lichting hoofdingelanden werd voor een periode van zes jaar benoemd door GS, een gang van zaken 
waartegen de Autrichepolder bezwaar had gemaakt als zijnde minder democratisch. De benoeming 
door GS vond echter plaats op grond van tweetallen die waren opgemaakt door personen die daartoe 
waren aangewezen door de besturen van de opgeheven polders en waterschappen.  
Door de taakuitbreiding en vergroting van het schotplichtige gebied veranderde ook de samenstelling 
van het bestuur van de waterschappen. Naast de landbouwgronden (categorie ‘ongebouwd’) zouden 
voortaan ook de bebouwde eigendommen worden aangeslagen. Daarmee deed de categorie ‘ge-
bouwd’ haar intrede in het waterschapsbestuur en verdween voorgoed de eeuwenoude ‘alleenheer-
schappij’ van de landbouwsector op het gebied van waterstaatkundige aangelegenheden. Verder werd 
het werkgebied van het waterschap opgedeeld in twee districten. 
 
Tabel 23  Hoofdingelanden voor de categorieën ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’ in District I van 
De verenigde Braakmanpolders in 1965. 
Hoofdingelanden 
categorie ongebouwd 

Woonplaats Hoofdingelanden 
categorie gebouwd 

Woonplaats 

R.G. Barbé Hoek R.A.J. den Boer Sas van Gent 
P.E. Kindt Hoek Ir. G. Dikötter Terneuzen 
J.J. Riemens Hoek A.F. Hanssens Hoek 
D.J. Tollenaar Hoek 
A. Verdult Hoek 
Ir. W. Westhoff Etten 
L.M. de Zwart Philippine 

 

                                                 
411  WZV/VBP, nr. 1 (vergadering van 14 januari 1965). 
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Tabel 24  Hoofdingelanden voor de categorieën ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’ in District II van 
De verenigde Braakmanpolders in 1965. 
Hoofdingelanden 
categorie ongebouwd 

Woonplaats Hoofdingelanden 
categorie gebouwd 

Woonplaats 

R.J. Barbé Philippine H.H.S. de Caluwé Westdorpe 
C.P. van de Bilt Terneuzen A. David Sas van Gent 
F.V.M.M. Cortvriendt Hoek A.F. van Hijfte Philippine 
P. Haak Hoek 
J.H. van Hoeve Terneuzen 
Drs. P.A. Neeteson Sas van Gent 
W. Scheele Terneuzen 

 
Voor elk district werden hoofdinge-landen voor de categorieën gebouwd en ongebouwd benoemd 
(Tabellen 23 en 24). Daardoor moest worden voorkomen dat de afstand tussen bestuur(der) en be-
stuurde te groot zou worden. 
De belangen van de categorie gebouwd werden behartigd door personen die waren voorgedragen door 
de gemeenten of woongemeenschappen binnen het werkgebied van het waterschap. Voor de verdeling 
van de jaarlijkse lasten over de categorieën gebouwd en ongebouwd was vastgelegd dat 500 gulden 
belastbare opbrengst van gebouwde eigendommen gelijkgesteld zou worden met 1 ha van de onge-
bouwde eigendommen.412  Naast de algemene vergadering, waarin de hoofdingelanden van de ver-
schillende districten zitting hadden (Tabel 25), was er ook een dagelijks bestuur. 
 
Tabel 25  Polders en waterschappen gelegen in het 1ste of 2de district 
van het waterschap De verenigde Braakmanpolders. 
Polders district I Polders district II 
Braakman (deels) Albert (Nederlands deel) 
De Looze Autriche (deels) 
Dijckmeester Bonte 
Goessche Braakman (deels) 
Groot- en Klein-Isabella Eugenie 
Kleine Stelle De Ghellinck 
Koude Kanaal 
Lovens- en Willemskerke Klein-St. Albert of Sas van Gent 
Mossel (deels) Klein-Zevenaar of Noord-Westenrijk 
Calamiteuze Nieuw-Neuzen Louisa 
Oud-Westenrijk Mossel (deels) 
Philippine Nieuwe bij Sas van Gent (oostdeel) 
Vlooswijk (deels) Nieuw-Papeschor (deels) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw-Westenrijk 
Oud-Papeschor (deels) 
Oud-Vogelchor of Zuidwestenrijk 
Oud-Zevenaar (deels) 
Pierssens 
Poel (deels) 
Seydlitz 
Sint-Antonie (deels) 
Sint-Pieters 
Sluis 
Stad-Philippine 
Stroodorpe 
Van Remoortere 
Van Wyckhuise 
Verdronken 
Vergaert 
Visart 
Waterschap Koegors c.a. (deels) 
Westdorpe of Nieuw-Vogelschor; 
De niet tot enige polder of waterschap 
behoord hebbende gronden en wateren 
in de gemeente Sas van Gent 

 

                                                 
412  Artikel 192 van het Reglement voor het waterschap De verenigde Braakmanpolders. 
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Tabel 26  Gezworenen voor de categorieën ‘gebouwd’ en ‘ongebouwd’ per district in 1965. 
Gezworenen 
ongebouwd district I 

Gezworenen 
gebouwd district I 

Gezworenen 
ongebouwd district II 

Gezworenen 
gebouwd district II 

P. de Jonge, Terneuzen J. Dregmans, Hoek M. van Driel, Hoek R.A.J. den Boer, Sas van Gent413 
P.W. Jansen, Hoek  F. Ramondt, Sas van Gent  

 
Dit bestond uit de dijkgraaf en zes gezworenen die per district de categorieën gebouwd en ongebouwd 
vertegenwoordigden (Tabel 26). De eerste dijkgraaf was H.P. Wolfert uit Biervliet. 
Aanvankelijk bleef de taak van het nieuwe waterschap beperkt tot de vier traditionele waterstaats-
taken, te weten de wering van het buitenwater, het beheer van het binnenwater, het beheer van polder-
wegen en waterlopen en het tegengaan van verzilting.  
De polderconcentratie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen liep echter vooruit op de taakuitbreiding van de 
waterschappen die was voorzien in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, waarvan het ontwerp 
eind 1964 bij de Tweede Kamer was ingediend. Toen deze wet op 1 december 1970 in werking was 
getreden, werd ook het takenpakket van het waterschap De verenigde Braakmanpolders verbreed. 
Het Algemeen Zeeuws Waterschapsreglement414 droeg het waterschapsbestuur op om de nodige maat-
regelen te treffen om de verontreiniging van het polderwater tegen te gaan. Het lozen van afvalwater 
werd aan vergunningen gebonden en het waterschapsbestuur had ervoor te zorgen dat er in die ver-
gunningen beperkende bepalingen werden opgenomen om te voorkomen dat de kwaliteit van het 
polderwater door die lozingen achteruit zou gaan. Daarnaast kreeg het waterschap door het Algemeen 
Zeeuws Waterschapsreglement een taak opgedragen bij de aanleg en het onderhoud van voorziening-
en die in het belang waren van de recreatie.  
 
4.4.1.3 Bijzonder reglement voor het waterschap (1973) 
Wegens deze taakuitbreiding stelden Provinciale Staten op 25 juni 1973 een bijzonder reglement voor 
het waterschap vast. Het reglement bepaalde dat het aantal hoofdingelanden voor de categorie onge-
bouwd moest worden vergroot van zeven naar veertien en voor de categorie gebouwd van drie naar 
vier. Daarnaast voorzag het reglement in vier hoofdingelanden voor de waterkwaliteit, drie voor de 
categorie ‘huishoudelijke vervuilers’ en één voor de categorie ‘industriële vervuilers’.415 Deze vier 
hoofdingelanden waren niet districtsgebonden, zoals bij de categorieën gebouwd en ongebouwd. Om-
dat de aanstelling van de nieuwe hoofdingelanden niet plaatsvond tijdens een zesjaarlijkse verkie-
zingsronde, werden nieuwe leden van het algemeen bestuur door Gedeputeerde Staten benoemd. Als 
eerste hoofdingelanden voor de categorie huishoudelijke vervuilers werden M.C. Bombelijn (Philip-
pine)416, mevr. L. de Coninck-Berkhout (Sas van Gent) en M. de Putter (Hoek) aangesteld. De eerste 
hoofdingeland voor de categorie industriële vervuilers was D. van Leeuwen uit Sas van Gent. Door 
deze ontwikkeling deed voor het eerst een vrouw haar intrede in dit eeuwenoude mannenbastion.  
 
4.4.1.4 Personeel 
Door de schaalvergroting was er in het nieuwe waterschap ook meer behoefte aan administratief en 
technisch personeel. Vóór de fusie werd de volledige polderadministratie door de ontvangergriffier 
gedaan, terwijl een polderarbeider de technische taken voor zijn rekening nam.417 Deze eenvoudige 
personeelsstructuur kon uiteraard niet langer gehandhaafd blijven in de nieuwe constellatie, waarbij 
de taakopdracht veelzijdiger en ingewikkelder werd. Daarom was het noodzakelijk om meer en hoger 
geschoold personeel aan te trekken dat het dagelijks bestuur moest bijstaan in de uitvoering van de 
opgelegde taken. De ambtenarij deed hiermee zijn intrede in de polderorganisatie. 

                                                 
413  P.J.L. van Hoek, burgemeester van Philippine, die voor deze functie was voorgedragen, overleed op 11 de-

cember 1964, de dag waarop bij KB het bestuur van het nieuwe waterschap werd benoemd. Zijn collega Den 
Boer van Sas van Gent nam zijn plaats in als gezworene in het dagelijks bestuur. 

414  Op 1 januari 1971 werd het Reglement op het bestuur van het waterschap De verenigde Braakmanpolders, in 
voege sinds 1 januari 1965, vervangen door het Algemeen Zeeuws Polderreglement. 

415  In totaal waren er nadien dus acht hoofdingelanden ‘gebouwd’. 
416  Bombelijn werd bij KB van 26 november 1974 tot gezworene in het dagelijks bestuur benoemd. E.L. van 

Hecke uit Philippine volgde hem op als hoofdingelande. 
417  Kleine(re) polders hadden geen polderarbeider in dienst, maar grote polders beschikten soms over twee ar-

beiders. Ook werd soms de functie van arbeider en sluiswachter gecombineerd. 
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Het personeel in dienst bij het waterschap werd gesplitst in twee diensten: de griffie of administratieve 
dienst en de technische dienst. De administratieve dienst omvatte de functies van griffier-ontvanger, 
die tevens hoofd van de dienst was, een hoofdcommies, een commies, een typiste en een schoon-
maakster. In de overgangsfase werd de functie van griffier-ontvanger in de maand januari waarge-
nomen A. de Ruijter418 en in de rest van dat jaar door P.D. de Zeeuw.419 Vanaf 1 januari 1966 zou J. 
Traas uit Oostburg definitief tot griffierontvanger worden benoemd. De dienst bestond uit totaal vijf 
personen. Zie Tabel 27. 
 
Tabel 27  Personeel in vaste dienst bij het waterschap De verenigde Braakmanpolders in 
de periode 1965-1970. 
Functie Naam Woonplaats Indiensttreding 
Griffie/administratieve dienst    
Griffierontvanger J. Traas Hoek 1-1-66 
Hoofdcommies A.F. Romijn Hoek 16-9-66 
Commies P.Kuipers Hoek 1-1-66 
Typiste H.J.C. Wisse-Herrebout Hoek 17-6-65 
Schoonmaakster J.H. Herrebout Hoek 1-1-66 
Technische dienst 
Hoofd technische dienst A. de Ruijter Terneuzen 1-2-65 
Technisch hoofdambtenaar J. I. Meesen Hoek 1-2-65 
Technisch ambtenaar I A.L. de Putter Hoek 1-7-65 
Technisch ambtenaar I L.W. de Groote Terneuzen 16-2-69 
Opzichter C J.C. van Doeselaar Hoek 1-11-66 
Kantonnier-sluiswachter A.J. Bentschap Knook Hoek 1-1-65 
Kantonnier-tractorchauffeur J.C. de Bree Hoek 1-11-66 
Kantonnier-kraanmachinist K.A. Dees Hoek 1-7-65 
Kantonnier-steenzetter J. Pijpelink Terneuzen 1-7-68 
Kantonnier J. Oppeneer Hoek 1-1-65 
Kantonnier M. de Ritter Hoek 1-5-65 

 
De technische dienst omvatte meer personeel en was opgesplitst in hoofd technische dienst, bijgestaan 
door een technisch hoofdambtenaar en twee technische ambtenaren. Voorts was er nog een opzichter 
in dienst. Voor het dagelijks uitvoerend werk waren een aantal kantonniers beschikbaar. Voor deze 
functiecategorie bestond er nog onderscheid naar hun hoofdbezigheid of specialiteit. Zo was er een 
kantonnier-sluiswachter, kantonnier-tractorchauffeur, kantonnier-kraanmachinist en kantonnier-steen-
zetter. Naast het vast personeel kon ook tijdelijk personeel in dienst zijn van het waterschap. Door de 
fusie van de verschillende polders en waterschappen tot een groot waterschap, verdween een aantal 
personen voorgoed van het polderbestuurlijk toneel, dit waren vooral de ontvanger-griffiers. Het 
eerste jaar kregen ze hun volledige wedde uitbetaald. Daarna gingen ze over op de wachtgeldrege-
ling.420 Tabel 28 geeft een overzicht van de oud-ontvanger-griffiers en laat zien dat verschillende 
polders en waterschappen vaak dezelfde ontvanger-griffier hadden. Zo was J. Dregmans uit Terneu-
zen ontvanger-griffier van niet minder dan zeven polder(tje)s en vier waterschappen. Ook H. de Calu-
wé liet zich niet onbetuigd. Hij combineerde zeven ontvanger-griffierschappen. 
 
Tabel 28  Oud-ontvanger-griffiers in het gebied van het waterschap De verenigde Braakmanpolders. 
Naam Woonplaats Polders en/of waterschappen 
H.H.S. de Caluwé Sluiskil Eugenia, Klein-Sint-Albert, Louisa, Seydlitz, Stroodorpe, van Remoortere 

en Westdorpe of Nieuw-Vogelschor 
J. Dregmans Hoek Sluis, Nieuw-Westenrijk, Koude, Kanaal, Goessche, De Looze, Braakman 

en de waterschappen Loven- en Willemskerke, Nol en Koude- en Loven 
A. de Jonge Terneuzen Klein-Zevenaar en Noord-Westenrijk 
A.C.H. Kieboom Sas van Gent Ghellinck 
J. de Klerk Axel Pierssens 
P. Loof Terneuzen Bonte, Van Wyckhuise en calamiteuze Nieuw-Neuzen 
C.F.R. Bauwens Assenede (B) Albertpolder (voor het deel dat op Nederland lag) 

 

                                                 
418  De Ruijter was waterbouwkundig ambtenaar bij de Braakmanpolder geweest. 
419  De Zeeuw was chef financiën ter secretarie van de gemeente Terneuzen.  
 



145 
 

4.4.1.5 Huisvesting 
De zetel van het bestuur was te Hoek gevestigd. Als tijdelijk onderkomen voor de technische en 
administratieve dienst werd in de beginfase gebruik gemaakt van een huurpand in de Langestraat nr. 
65 te Hoek. Het waterschapsbestuur vergaderde in die periode in de raadzaal van het gemeentehuis.  
Al spoedig werd gezocht naar een betere en definitieve locatie. Daarbij waren twee opties voorzien.  
De eerste optie hield in dat tijdelijk een houten barak zou worden geplaatst, in afwachting van een 
definitief en permanent waterschapsgebouw. De kosten van deze optie werden geschat op 30.000-
35.000 gulden. Als tweede optie gold de bouw van een semipermanent (prefab) gebouw. De kosten 
daarvan werden geschat op 85.000 gulden.421  
De algemene vergadering gaf op 22 januari 1965 haar goedkeuring aan deze optie. Voor de bouw van 
een semipermanent gebouw was een bedrag op de begroting voorzien van 230.000 gulden.422 Enkele 
maanden nadien werd met de bouw begonnen en begin januari 1966 kon de nieuwe huisvesting aan de 
Julianastraat in gebruik worden genomen. De officiële opening vond plaats op 17 maart en gebeurde 
door de Commissaris der Koningin De Casembroot. 
 
4.4.1.6 Wisseling van de macht 
Dijkgraaf H.P. Wolfert was de eerste dijkgraaf van het waterschap en zou die functie gedurende negen 
jaar vol ijver uitoefenen. Het bereiken van de 70-jarige leeftijd was reden om ontslag te nemen. Dit 
ging niet ongemerkt voorbij. Tijdens een buitengewone algemene vergadering op 20 december 1973 
in het waterschapshuis te Hoek, waarvoor tal van hoge gasten waren uitgenodigd, werden zijn ‘daden’ 
op waterstaatsvlak nog eens gememoreerd door waarnemend voorzitter P. de Jonge. Die schetste de 
beginsituatie van het waterschap als een toestand waarbij de waterbeheersing en ontsluiting van het 
werkgebied verre van ideaal waren. Op het vlak van de ontsluiting was tijdens de ambtsperiode van de 
scheidende dijkgraaf niet minder dan 48 km weg aangelegd of verbeterd. Verder waren er onder zijn 
leiding 140 km delfwerken uitgevoerd, waarvan 100 km in eigen beheer. 
Bovendien was hij in het kader van de Deltawerken, als voorzitter van de Waterkeering calamiteuze 
Nieuw-Neuzenpolder (sinds 1946), nauw betrokken bij de voorbereidingen voor de verhoging van de 
zeedijk van de calamiteuze Nieuw-Neuzenpolder. Een werk dat hij tijdens zijn dijkgraafschap van De 
verenigde Braakmanpolders tot een goed einde had gebracht. Los van dit vele en goede werk dat was 
verricht, stonden echter nieuwe uitdagingen te wachten voor het waterschap. Hierbij viel te denken 
aan de aangevraagde ruilverkaveling voor een groot gedeelte van het waterschap en de nakende 
inpoldering van de Mosselbanken. Maar ook de door de overheid opgelegde nieuwe taak, namelijk de 
bestrijding van de verontreiniging van het oppervlaktewater, had topprioriteit. Dat was een taak die 
door zijn opvolger, drs. R.C.E. Barbé423, krachtig ter hand zou moeten worden genomen.424  
Hoofdingeland H. de Caluwé ging dieper in op de persoonlijkheid van de scheidende dijkgraaf. Ze 
hadden elkaar leren kennen bij de oprichting van het nieuwe waterschap. 
Volgens de Caluwé was Wolfert een man die, wanneer hem een probleem werd voorgelegd, geen tijd 
verloor en zich niet afvroeg wat moet ik in Godsnaam doen om dit probleem op te lossen. Nee, hij 
handelde onmiddellijk en wist daarbij zijn vernuft en werkkracht zodanig te concentreren op wat hij 
moest doen, dat hij al spoedig met een goede oplossing voor de dag kwam. Bovendien wist hij op 
meesterlijke wijze zijn medewerkers in te schakelen en te bezielen. Hoewel hij steeds volledig achter 
zijn eigen ideeën stond, gaf hij ook anderen de kans hun ideeën naar voren te brengen en hield hij daar 
rekening mee bij het trekken van een uiteindelijke conclusie. De Caluwé wist diens persoonlijkheid 
beschouwelijk uit te drukken met de volgende woorden: ‘Wat een mens in staat stelt warm te lopen 
voor een idee en er zich aan vast te klampen, is een vonkje, een ondefinieerbaar klein vonkje, dat 
altijd blijft gloeien en hem voortdrijft. Het is een soort van geestelijk radium dat activiteit uitstraalt 
naar alle zijden, dat ondanks alle tegenspoed en tegenstand voortgaat met actief stralen’.425 Het kon 
niet anders dat iemand met zo’n werkkracht en persoonlijkheid in aanmerking kwam voor een lintje. 

                                                 
421  WZV/VBP, nr. 1 (algemene vergadering van 22 januari 1965). 
422  WZV/VBP, nr. 16. 
423  Hij was bij KB van 18 september 1973 in die functie benoemd m.i.v. 1 januari 1974. 
424  WZV/VBP, nr. 2 (buitengewone vergadering van 20 december 1973). 
425  Ibidem. 
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Dit gebeurde dan ook door de aanwezige Commissaris der Koningin De Casembroot, die hem de 
versierselen als Ridder in de Orde van Oranje Nassau opspelde. 
Zijn opvolger, drs. R.C.E. Barbé, had een ware ‘blitzcarière’ gemaakt. Per 1 januari 1972 verkozen tot 
gezworene gebouwd voor district I, was hij twee jaar later al de nieuwe dijkgraaf van het waterschap. 
Aan hem de taak om de eerder genoemde nieuwe uitdagingen van het waterschap tot een goed einde 
te brengen. Barbé bleef dijkgraaf tot de nieuwe polderconcentratie van 1982, waarbij de waterschap-
pen De verenigde Braakmanpolders en Axeler Ambacht werden samengevoegd en als waterschap De 
Drie Ambachten verder zouden gaan. Na de samenvoeging bleef hij nog enkele maanden dijkgraaf 
van het waterschap De Drie Ambachten. 
 
 
4.5 Waterschap Axeler Ambacht 
 

4.5.1 Bestuur en personeel 
Aan de oostzijde van het kanaal van Gent naar Terneuzen trad per 1 januari 1965 het waterschap 
Axeler Ambacht in werking. Het omvatte quasi volledig het laatmiddeleeuwse bestuursdistrict met die 
naam.426 In totaal ging het om 49 polders en waterschappen (geheel of deels) die deel uitmaakten van 
het nieuw gevormde waterschap met een oppervlakte van 14.578 ha. Het was daarmee meer dan 
dubbel zo groot als het waterschap De verenigde Braakmanpolders (zie Tabel 29). 
De eerste algemene vergadering van het pas opgerichte waterschap werd gehouden te Axel op dinsdag 
12 januari 1965. Dijkgraaf Pieter van Hoeve hield bij die gelegenheid een kort historisch exposé over 
waterschapsvorming sinds de dertiende eeuw. Als conclusie citeerde hij hierbij de woorden van 
Prediker ‘er is niets nieuws onder de zon’. Ook haalde hij de grote negentiende-eeuwse staatsman 
Thorbecke aan die de waterschappen als publieke instellingen zag. Met deze stelling ging Thorbecke 
in tegen de toen heersende opvattingen. Zijn gedachtegoed werd in 1848 door de regering bij de 
grondwetswijziging echter erkend en waterschappen werden in het vervolg als publiekrechtelijke 
lichamen beschouwd en niet als gewone vennootschappen zoals de tegenstanders betoogden. Ook 
benadrukte de dijkgraaf nog eens het verschil tussen de waterschappen en de provinciale en 
gemeentelijke overheden. 
 
Tabel 29  Polders of waterschappen die geheel of deels tot het waterschap Axeler Ambacht behoorden  
Naam van polder of waterschap Naam van polder of waterschap 
Aan- en Genderdijke Van Lynden 
Beoostenblij-Benoorden Varempé 
Beoosten- en Bewestenblij Visschers 
Buth Willem III 
Canisvliet Zaamslag 
Capelle Zeven-Triniteits 
Catharina Zuiddorpe-Noorddeel 
Dekkers Zuiddorpe-Zuiddeel (Zijpepolder) 
Groote-Huissens Waterschap Zuid-Kats-Sint-Anna en Sparks 
Hellegat Polders die deels tot hetAxelerAmbacht behoorden 
Kreke Autriche (deels)  
Lievens Waterschap Koegors c.a. (deels)  
Moerbeke Nieuwe-bij Sas van Gent (oostdeel)  
Moerspui (Nederlands gedeelte) Nieuw-Papeschor (deels) 
Nieuw-Beoostenblij-Bezuiden Oud-Zevenaar (deels) 
Nieuw-Karnemelk Papeschor (deels) 
Nieuw-Koegors Vlooswijk (deels) 
Noord-bij-Axel Westdorpe- of Nieuw-Vogelschor (deels) 
Noord-bij-Neuzen Calamiteuze polders en waterkeringen 
Oud-Beoostenblij-Bezuiden Calamiteuze polder Eendragt 
Oude Eglantier Calamiteuze polder Kleine Huissens 
Overslag Calamiteuze polder Margaretha 
Waterschap Rieden c.a. Calamiteuze polder Nieuw-Othene 
Waterschap Smits-Koegorsschorre c.a. Calamiteuze polder Serlippens 
Sint-Antonie Waterkeering van de calalamiteuze Polders Serlippens, 

Nieuw-Othene, Margaretha, Kleine Huissens en Eendragt 

                                                 
426  Een belangrijk deel van de Stoppeldijkpolder viel hier buiten.  
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Voor eerstgenoemde gold het principe van the tax-payer should be the tax-layer, het principe dus dat 
over het opleggen van belastingen wordt beslist door hen die ze moeten dragen. Dit was bij de provin-
cie of gemeente niet het geval, want die kregen hun financiële middelen uit de provinciale of gemeen-
telijke kas, waarbij het beginsel van de anoni-miteit gold. De dijkgraaf eindigde zijn betoog met de 
slotwoorden van een rede die professor Polak in 1957 voor de Zeeuwse Polder- en waterschapsbond 
had gehouden: 
‘Wat de toekomst van het waterschap zal zijn hangt niet af van theoretische beschouwingen, is ook 
niet overgelaten aan het blinde spel der maatschappelijke krachten; het hangt af van de toewijding, de 
bekwaamheid en het inzicht van de waterschapsbestuurders zelf. 
Indien gij uw werk goed verricht, uw roeping voelt, het goede van eeuwen herbewaart, maar u open-
stelt voor het nieuwe; als ge handelt als kloeke lieden, die uw taak en uw tijd verstaat, als ge bewust 
zijt van uw recht, maar ook van uw plicht om zelf te handelen, zelf verantwoordelijkheid te nemen; 
als u zulk een beleid voert, dat eerbied en vertrouwen inboezemt, dan zullen de waterschappen, 
wellicht gewijzigd en hernieuwd, maar sterker dan tevoren, een eervolle plaats blijven innemen in ons 
staatsbestel. Het zelf doen, het dragen van verantwoordelijkheid, het besturen en het leiden is een taak 
vrije mannen waardig.427 
Aan de woorden van zo’n groot waterstaatsjurist kon nog weinig worden toegevoegd en bovendien 
was het goed zich er aan op te trekken. 
 
4.5.2 Huisvesting  
De zetel van het bestuur was gevestigd te Axel. Evenals bij het waterschap De verenigde Braakman-
polders beschikte men over een semipermanent gebouw, waar de administratieve en technische 
diensten gehuisvest waren en het dagelijks bestuur vergaderde. Het gebouw was gelegen aan de 
Burchtlaan. Dijkgraaf van Hoeve sprak in 1970 over een modern nuchter kantoorgebouw, passende in 
de prozaïsche sfeer van een waterschap, dat er na vele discussies uiteindelijk gekomen was. Het was 
echter maar een semipermanent gebouw en dat betekende dat het maar een beperkte levensduur zou 
hebben.428  
 
4.5.3 Indeling in districten en districtsverkiezingen 
Wegens de grote oppervlakte werd het waterschap onderverdeeld in vijf districten (Tabel 30). De 
districten waren bedoeld om de afstand tussen bestuur en bestuurden niet te groot te laten worden. Per 
district werden er regelmatig vergaderingen voor de ingelanden gehouden. Die districtsvergaderingen 
werden geleid door de gezworene(n) die namens het district in het dagelijks bestuur van het water-
schap was (waren) verkozen (Tabel 31). Indien er meerdere gezworenen in een district waren, 
fungeerde één ervan als voorzitter. 
In de vergaderingen kwamen de waterschapsbelangen van het desbetreffende district aan de orde. Het 
kon daarbij gaan over de vastgestelde begroting en het plan van de werkzaamheden waarvan bij de 
begroting werd uitgegaan, de rekening, het geschot, het onderhoud en beheer der werken, de buiten-
gewone werken en bijzondere voorvallen.  
De hoofdingelanden die het district in de algemene vergadering vertegenwoordigden, werden geacht 
op deze districtsvergaderingen aanwezig te zijn. Naast de eerder gemelde personen hadden eveneens 
de dijkgraaf, de leden van het dagelijks bestuur (de gezworenen), de griffier en het hoofd van de 
technische dienst toegang tot deze districtsvergaderingen. Het was de taak van de verantwoordelijke 
(districts)gezworene om deze laatstgenoemden in kennis te stellen van de te houden vergadering.  
Dergelijke districtsvergaderingen werden ook belegd indien minstens vijftien stembevoegde inge-
landen, of tenminste drie hoofdingelanden uit het desbetreffende district bij de gezworene(n) hierop 
aandrongen. Ingelanden van een district konden zich bij de districtsvergadering bij schriftelijke vol-
macht laten vervangen.429 
Door de indeling in districten vonden de verkiezingen voor het waterschapsbestuur voortaan ook op 
districtsniveau plaats. In 1970 was dit de eerste maal na de oprichting van het waterschap Axeler 
Ambacht het geval. 

                                                 
427  WZV/AA, nr. 1 (algemene vergadering van 12 januari 1965). 
428  WZV/AA, nr. 6 (algemene vergadering van 17 december 1970). 
429  Zie hoofdstuk VIII Algemeen Zeeuws Waterschapsreglement (1970). 
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Tabel 30  De vijf districten in het Axeler Ambacht met de daartoe behorende (calamiteuze) polders of water-
schappen. 
District I District II District III District IV District V 
Lievens 
Nieuw-Koegors 
Calamiteuze Nieuw- 
Othene430 
Noord-bij-Neuzen 
Calamiteuze Serlippens 

Aan- en Genderdijke 
Calamiteuze Eendragt 
Groote Huissens 
Hellegat 
Calamiteuze Kleine 
Huissens 

Beoostenblij-
Benoorden 
Beoosten- en 
Bewestenblij 
Buth 
Canisvliet431 

Canisvliet432 
Dekkers 
Waterschap Smits- en 
Koegors c.a. 
Sint-Anthonie 
Autriche (oostdeel) 

Moerbeke 
Moerspui (Nederlands 
deel) 
Nieuw-Beoostenblij-
Bezuiden 
Nieuw-Karnemelk 

Zeven Trinités 
Zaamslag (tot aan 
Otheense Kreek) 
Waterschap Zuid-Kats- 
St. Anna en Sparks 

Kreke 
Calamiteuze Margaretha 
Calalamiteuze Nieuw- 
Othene433 
Van Lynden 

Capelle 
Catharina 
Noord-bij-Axel 
Oude Eglantier 
Visschers 

Nieuwe-bij-Sas van 
Gent (oostdeel) 
Nieuw-Papeschor 
(oostdeel) 
Papeschor (oostdeel) 

Overslag 
Oud-Beoostenblij-
Bezuiden 
Waterschap Rieden c.a.
Varempé 

Waterschap Koegors 
c.a. (beoosten kanaal) 
Oud-Zevenaar  
(beoosten het kanaal) 

Willem III 
Zaamslag434 

 Poel (oostdeel) 
Nieuw-Vogelschor 
(oostdeel) 

Zuiddorpe-Zuid 
Zuiddorpe-Noord 

Vlooswijk (beoosten 
het kanaal) 

    

 
De kandidaatstelling voor de verkiezing van hoofdingelanden moest gebeuren op een door het dage-
lijks bestuur te bepalen werkdag in de eerste volle week van de maand september.435 Op die dag kon-
den de kandidaten tussen 09.00 en 16.00 uur hun kandidaatstelling via speciaal hiervoor verkrijgbare 
formulieren opgeven bij de dijkgraaf of bij een door het dagelijks bestuur aangewezen gezworene. 
Er konden ook kandidaatslijsten worden ingediend, maar deze dienden door minstens tien stembe-
voegde ingelanden te worden ondertekend. Een kandidatenlijst moest door één van de ondertekenaars 
persoonlijk worden afgegeven aan de dijkgraaf of de gezworene. Bij de opgave van de kandidaten-
lijsten diende ook een schriftelijke ‘bewilligingsverklaring’ te worden afgegeven, waaruit bleek dat de 
kandidaten op de lijst instemden met zijn of haar kandidaatstelling. Vervolgens werden de kandidaten 
door het dagelijks bestuur ‘gescreend’ en hun kandidaatstelling bevestigd of afgewezen. Van kandi-
daat J.H. de Feyter uit Axel ontbrak zijn bewilligingsverklaring, waardoor hij van de kandidatenlijst 
(district III, ongebouwd) werd geschrapt. 
Na de bevestiging van de kandidaatstellingen door het dagelijks bestuur werden de lijsten gedurende 
een week ter visie gelegd op de griffie van het waterschap. De stembevoegde ingelanden hadden bin-
nen die termijn de tijd om bezwaren tegen een kandidaatstelling kenbaar te maken. 
Uiterlijk acht dagen daarna besliste het dagelijks bestuur over de ingediende bezwaren.436 In de 
praktijk kon het gebeuren dat er in een district te weinig of helemaal geen kandidaatstellingen waren. 
Het dagelijks bestuur mocht dan zelf kandidaten aanbrengen.437  
 
Tabel 31  Gezworenen per district voor de categorieën ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’. 
District I District II District III District IV District V 
Ongeb. Geb. Ongeb. Geb. Ongeb. Geb. Ongeb. Geb. Ongeb. Geb. 
1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 

                                                 
430  Voor zover gelegen ten westen van de oostelijke begrenzing van de weg langs het in die polder gelegen af- 

wateringskanaal (Oostelijke Rijkswaterleiding). 
431 Voor zover gelegen ten noorden van de sloot langs de zuidzijde van de Langeweg, nr. 48 van de wegenlegger 

der gemeente Axel. 
432  Behoudens het gedeelte ten noorden van de sloot langs de zuidzijde van de Langeweg, nr. 48 van de wegen-

legger gemeente Axel. 
433  Voor zover gelegen ten oosten van de oostelijke begrenzing van de weg langs het in die polder gelegen af- 

wateringskanaal (Oostelijke Rijkswaterleiding). 
434  Voor zover gelegen ten oosten van de oostelijke begrenzing van de Otheense Kreek en de grens tussen een 

aantal percelen (Sie G nrs. 658, 458 en 1359 enerzijds en nrs. 659, 790, 485, 487 en 727 anderzijds), met 
inbegrip van de scheidingsdijk met district I en zonder de scheidingsdijken met district III. 

435  Deze dag diende twee weken voordien openbaar bekend te worden gemaakt. 
436  Deze vergadering was toegankelijk voor de stembevoegde ingelanden. 
437  Dit mocht volgens art. 179 van het waterschapreglement. 
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In 1970 was dit nodig voor districten II (ongebouwde en gebouwde eigendommen), III (gebouwde 
eigendommen) en IV (ongebouwde en gebouwde eigendommen).  
Soms gebeurde het dat er bij de keuze van een bepaalde kandidaat geen eensgezindheid was. Een 
voorval uit 1970 illustreert dit. Acht van de negen kandidaten voor de kandidatenlijst in district II 
(ongebouwde eigendommen) werden zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Als negende kandidaat 
had dijkgraaf Van Hoeve zijn oog laten vallen op A.J. de Koeijer uit Zaamslag, die de kandidaat-
stelling had aanvaard. Gezworene W. Koster was het met de gang van zaken echter niet eens en ver-
weet de dijkgraaf ‘plompverloren’ te zijn overgegaan tot het stellen van een kandidaat. Hij vond dit 
geen juiste werkwijze. Volgens de dijkgraaf was er echter na de vergadering van het dagelijks bestuur 
van 6 oktober gesproken over de kandidaatstelling in de districten waarvoor geen opgaven waren 
ingediend. De namen van De Koeijer en Boogerd waren toen gevallen en de dijkgraaf had zijn voor-
keur voor De Koeijer niet onder stoelen of banken gestoken. Hij had zich bij zijn keuze bovendien 
laten leiden door de in zijn ogen noodzakelijke evenwichtige opbouw in leeftijd van het bestuur. De 
toen aanwezige leden waren volgens hem akkoord gegaan met deze visie.  
Gezworene Koster gooide het toen over een andere boeg en stelde de heer M. Boogerd-Haak als 
tegenkandidaat voor, waarop zijn collega M.L.M. IJsebaert de heer J. Maris uit Zaamslag als derde 
kandidaat naar voren schoof. Na nog wat heen en weer gepraat, werd overgegaan tot een stemming 
tussen de drie kandidaten. De kandidaat van dijkgraaf Van Hoeve, A.J. de Koeijer, kwam hierbij met 
zes voorkeursstemmen als grote overwinnaar uit de bus438 en werd daarmee zonder verdere discussie 
op de kandidatenlijst geplaatst.439 
 
De districtsverkiezingen moesten volgens het Zeeuws Waterschapsreglement gehouden worden in de 
tweede volle week van de maand november. In ieder district was er een centraal gelegen stembureau. 
Meestal was dit in het (voormalig) gemeentehuis. Het stembureau werd bemand door drie personen, 
een voorzitter en twee leden. Voor district V, waar het voormalig gemeentehuis van Koewacht als zo-
danig dienst deed, waren dit de gezworenen P. Dierick en F. Termote, benevens de griffier van het 
waterschap de heer J.W. Kusee. Ook werden er per district twee plaatsvervangers voorzien. Het 
stembureau van het district waarin het waterschapshuis stond, fungeerde tegelijkertijd als hoofdstem-
bureau. Na sluiting van het stembureau en het tellen van het aantal stemmen moest hiervan een 
proces-verbaal worden opgemaakt, dat ondertekend diende te worden door de voorzitter en beide 
leden van het stembureau. Daarna bracht een van de leden het proces-verbaal en de verzegelde pakken 
met de stembriefjes naar het hoofdstembureau. De tweede dag na de stemming moesten de leden van 
het hoofdbureau om 10.00 uur ‘s ochtends in openbare zitting bijeenkomen om de uitslag van de 
verkiezing vast te stellen. 
Als voorzitter van het hoofdbureau fungeerde in 1970 dijkgraaf P. van Hoeve, die werd bijgestaan 
door de gezworenen M.L.M. IJsebaert (lid) en L. de Regt (lid). Als plaatsvervangende leden waren 
griffier Kusee en ontvanger Kock aangesteld. Na het tellen van de stemmen werden de nieuw 
verkozen hoofdingelanden officieel bekend gemaakt. De aanwezige stembevoegde ingelanden hadden 
daarna het recht hiertegen bezwaren in te brengen.  
Het gebeurde wel eens dat er in een district te weinig kandidaten de volstrekte meerderheid behaald-
en, zodat een aantal plaatsen niet kon worden ingevuld. Er moest dan binnen 14 dagen een nieuwe 
stemming plaatsvinden, waarbij alleen op de niet verkozen kandidaten mocht worden gestemd. Dit 
bleek in 1970 nodig te zijn voor district V (ongebouwd) bij de verkiezing van twee hoofdingelanden. 
Op 24 november van dat jaar moest een tweede stemronde worden gehouden omdat slechts vier van 
de zes hoofdingelanden waren verkozen. Stemmen kon tussen 14.00 en 16.00 uur en in totaal brachten 
156 stembevoegde ingelanden hun stem uit. De heren B.F.J. Plasschaert en G.C.J. de Gronckel, 
beiden uit Koewacht, behaalden daarbij de meerderheid van stemmen en zouden de komende zes jaar 
als hoofdingeland in de algemene vergadering van het waterschap Axeler Ambacht fungeren.440  
Nadat de nieuwe hoofdingelanden voor de komende zittingstermijn bekend waren, werden ze per 
aangetekende brief, die tegelijkertijd dienst deed als ‘geloofsbrief’, hiervan officieel in kennis gesteld.  

                                                 
438  M. Boogerd-Haak kreeg 2 stemmen en J. Maris 1 stem. 
439  WZV/AA, nr. 23 (DB-vergadering van 12 oktober 1970). 
440  WZV/AA, nr. 246. 
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De nieuw gekozenen kregen nu veertien dagen bedenktijd. Binnen die termijn moesten ze hun 
geloofsbrief terug sturen aan het dagelijks bestuur van het waterschap, zoniet dan werden ze niet 
benoemd. Indien ze hun mandaat wilden opnemen, dienden de nieuw gekozenen bij hun geloofsbrief 
een uittreksel uit het geboorteregister mee te zenden, met daarbij een bewijs van Nederlanderschap. 
Daarnaast moest een uittreksel uit de waterschapslegger worden overlegd, waaruit bleek dat ze de 
vereiste hoeveelheid grond in het waterschap bezaten. De geloofsbrieven werden nadien in een alge-
mene vergadering onderzocht door een speciaal daarvoor door de dijkgraaf aangestelde commissie.441 
Op basis van de adviezen van genoemde commissie besliste de algemene vergadering uiteindelijk 
over de toelating der kandidaten. De laatste stap in de verkiezingsprocedure was de beëdiging van de 
gekozenen door de dijkgraaf. Dit gebeurde in een algemene vergadering. 
 
4.5.4 Bestuurlijke ontwikkeling 
Door de polderconcentraties in Zeeland kwam bij besluit van Gedeputeerde Staten van 11 augustus 
1970 een nieuw algemeen reglement voor de waterschappen in voege. Dat nieuwe reglement heeft 
consequenties gehad voor de samenstelling, bevoegdheden en de werkwijze van zowel de algemene 
vergaderingen van de Zeeuwse waterschappen, als voor die van de dagelijkse besturen. 
  
4.5.4.1 Algemene vergadering 
De algemene vergadering werd gevormd door de hoofdingelanden van het waterschap en oefende de 
wetgevende macht uit. Ze had heel wat bevoegdheden, die grotendeels teruggingen op een eeuwen-
oude traditie. Die bevoegdheden betroffen onder meer het opstellen van een reglement van orde voor 
het water-schap. Dit reglement moest wel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden opge-
zonden. In totaal hadden 47 hoofdingelanden zitting in de algemene vergadering (Tabel 32). Samen 
met de 12 gezworenen van het dagelijks bestuur en de dijkgraaf bestonden de voltallige algemene 
vergadering dus uit 60 personen. In de praktijk gebeurde dit echter zelden. Er waren altijd wel enkele 
hoofdingelanden en/of gezworenen die om een of andere reden niet aanwezig konden zijn. 
 
Tabel 32  Aantal hoofdingelanden per district en per categorie ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’ 
in 1965. 
District I District II District III 
ongebouwd gebouwd Ongebouwd gebouwd ongebouwd Gebouwd 
3 4 9 3 8 4 
A. van Wijck M. de Vos J. de Regt F. de Koeyer W. den Hamer M. van Dijke 
L. de Feyter P. de Putter W. Dieleman A. Koster J. de Feyter D. de Graaf 
L. Huijssen M. Padmos J. van de Ree J. van Wijck C. de Feyter F.J. Verduijn 
 W.L. Simoen W. Dees  A. D’hert J. Scheele 
  W.J. de Mul  J. de Putter  
  A. Dekker  J. van Hoeve  
  C. van Hoeve  W. de Feyter  
  J. Dieleman  A. Rottier  
  J. Thielen    
District IV District V 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd 
6 2 6 2 
J. van Cadzand Th. van Acker B. Plasschaert R. D’hert 
A. Verhaegen G. van Waes A. Onghena O. de Cock 
A. van Waes  A. de Clerck  
F. Verhelst  A. Cerpentier  
H. Goethals  G. de Gronckel  
U. Buijsse  J. Bonte  

 
Volgens het waterschapreglement moest de algemene vergadering minimaal twee maal per jaar bij-
eenkomen. Daarnaast kon de vergadering bijeengeroepen worden zo dikwijls de dijkgraaf of het dage-
lijks bestuur dit nodig oordeelde. In de praktijk kwam de algemene vergadering van het Axeler Am-
bacht gemiddeld vier keer per jaar bijeen (Tabel 33). De hoofdingelanden moesten schriftelijk door de 
dijkgraaf ter vergadering worden opgeroepen. 

                                                 
441  Dit konden ook meerdere commissies zijn. 
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Tabel 33  Vergaderfrequentie van de algemene verga- 
dering in het waterschap Axeler Ambacht in de jaren 
1970, 1975 en 1980. 
Jaar Data vergaderingen  

algemene vergadering 
Totaal 

1970 23/4, 2/7, 15/10, 17/12 4 
1975 1/5, 12/6, 16/10, 10/12 4 
1980 24/4, 21/8, 30/10, 10/12 4 
Gemiddeld 4 

 
Hierbij diende een termijn van veertien dagen in acht te worden genomen. De oproepingsbrief ging 
vergezeld van de agenda van de vergadering. 
Bijeenkomsten van de algemene vergadering waren in principe altijd openbaar. Dit was duidelijk een 
breuk met de periode voor de polderconcentratie, toen de vergaderingen van de afzonderlijke polder-
(tje)s in principe alleen toegankelijk waren voor de stembevoegde ingelanden. Van dit principe van 
openbaarheid kon in bepaalde gevallen worden afgeweken. Een vergadering met gesloten deuren kon 
plaatsvinden als de voorzitter/dijkgraaf dit nodig achtte, of in geval tenminste een vijfde van de aan-
wezige hoofdingelanden dit wenste. In een besloten vergadering mochten echter geen besluiten word-
en genomen over het doen van uitgaven, voordat een begroting of begrotingswijziging was goedge-
keurd. Ook konden geen geldleningen worden aangegaan of rekening-courantovereenkomsten. Het 
onderhands aanbesteden van werken en leveranties mocht eveneens niet gebeuren in een besloten ver-
gadering.  
Stemrecht was een belangrijk instrument voor de leden van de algemene vergadering. Over alle zaken 
die aan bod kwamen, moest mondeling of bij hoofdelijke oproeping vóór of tegen worden gestemd. 
Doch bij het doen van voordrachten of aanbevelingen van personen diende dit te gebeuren met geslo-
ten en ongetekende briefjes, voorzien van het (waar)merkteken van het waterschap. Bij staking van de 
stemmen in een voltallige vergadering werd het voorstel waarover gestemd was, geacht niet te zijn 
aangenomen. In bijeenkomsten van de algemene vergadering dienden de leden zich te onthouden van 
stemming over zaken, benoemingen, aanbevelingen van personen (inclusief schorsingen en ontslagen) 
die hen, hun echtgenoten of hun bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad persoonlijk 
aangingen, of waarin zij als gelastigde waren betrokken. Voor het bijwonen van de vergadering(en) en 
het (voorbereidend) werk dat hierbij kwam kijken, kregen de hoofdingelanden een financiële 
vergoeding, ook wel presentiegeld genaamd. Een hoofdingeland had eveneens recht op een vergoe-
ding voor reis- en verblijfkosten. De hoogte daarvan werd vastgesteld door de vergadering. Goed-
keuring naderhand door Gedeputeerde Staten was desondanks nodig. 
Wegens de waterzuiveringstaak die aan de waterschappen was opgelegd, moest er medio jaren zeven-
tig een bestuurswijziging worden doorgevoerd. De gezworenen en hoofdingelanden werden daarom 
per 31 december 1974 ontslagen. Per 1 mei 1975 traden de vernieuwde algemene vergadering en een 
nieuw dagelijks bestuur in functie. De installatie van de hoofdingelanden vond plaats op 21 april en 
voor het eerst deden vrouwelijke bestuursleden hun intrede, evenals indertijd bij het waterschap De 
verenigde Braakmanpolders. De dames J.C. de Putter-Scheele en A. de Winter-Vermue legden bij die 
gelegenheid de eed af in handen van de voorzitter/dijkgraaf.  
Door het ontslag per eind 1974 en het aantreden van het nieuwe bestuur begin mei 1975 ontstond een 
‘machtsvacuüm’ van vier maanden. Gedurende die periode stond het waterschap onder de een-
hoofdige leiding van dijkgraaf Van Hoeve. Achteraf gaf hij toe dat deze ervaring bij hem een gevoel 
van onbehagen had opgeroepen. In die periode was bij hem de vraag opgekomen hoe een dictator zich 
voelt die zelfstandig beslissingen neemt, zonder verantwoording tegenover wie dan ook. Zelf was hij 
in ieder geval tot de conclusie gekomen een slechte alleenheerser te zijn. Aan de andere kant zag hij 
zijn periode van ‘alleenheerschappij’ als blijk van vertrouwen van het college van Gedeputeerde 
Staten dat hem die verantwoordelijkheid had toevertrouwd.442 
 
4.5.4.2  Dagelijks bestuur 
Het uit twaalf gezworenen bestaande dagelijks bestuur was in feite de uitvoerende macht van het 
waterschap. Die ‘macht’ was echter relatief. 

                                                 
442  WZV/AA , nr. 28. 
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Van alle buitengewone voorvallen aan de zeedijken, waterkerende binnendijken, oeververdediging, 
sluizen, gemalen etc. in het werk- en beheersgebied van het waterschap moest onverwijld kennis 
worden gegeven aan Gedeputeerde Staten, het hoofd van de Provinciale Waterstaat en uiteraard ook 
aan de eigen algemene vergadering van hoofdingelanden. Het dagelijks bestuur werd voorgezeten 
door een dijkgraaf die er geen lid van was. Dit was duidelijk een breuk met de situatie van voor de 
polderconcentratie. Vóór 1965 moest de dijkgraaf van een polder tevens ingelande zijn. Met andere 
woorden: hij moest eigenaar zijn van een aantal hectares grond in de polder waarover hij presideerde. 
In de nieuwe situatie was de dijkgraaf een ambtenaar geworden, die geen ‘grondbinding’ meer had 
met zijn werkgebied. Wel was het een vereiste dat hij woonachtig diende te zijn binnen het 
werkgebied van het waterschap. Een breuk met het verleden was ook de benoeming van de 
gezworenen. Evenals de dijkgraaf werden ze door de Kroon benoemd en hadden ze een mandaat van 
zes jaar. Om te voorkomen dat alle gezworenen op hetzelfde moment zouden aftreden, was een 
periodieke verkiezing van drie jaar voorzien. Dit hield in dat de gezworenen om de drie jaar per even 
of oneven genummerd district moesten aftreden. Zij waren echter dadelijk herbenoembaar. 
Uit het overzicht in Tekstkader 1 van de taken van het dagelijks bestuur mag duidelijk zijn dat ter 
uitvoering ervan heel wat vergaderuurtjes nodig waren. 
 
Tekstkader 1  Taken van het dagelijks bestuur van het waterschap Axeler Ambacht volgens het Zeeuws Water-
schapsreglement van 1970. 
 Het voorbereiden van de werkzaamheden van de algemene vergadering en het uitvoeren van de besluiten en verorde-

ningen door haar vastgesteld. 
 Het afkondigen van verordeningen, keuren en besluiten, waarvan de afkondiging bij dit reglement of enig ander 

wettelijk voorschrift of bij besluit van de algemene vergadering is of wordt voorgeschreven. 
 Het dienen van bericht en raad, tenzij dit bepaaldelijk van de algemene vergadering of de dijkgraaf wordt verlangd. 
 Het uitvoeren, waaronder begrepen het voor zoveel nodig verlenen van ontheffingen en vergunningen, en het handha-

ven van wettelijke voorschriften, voor zover niet aan de algemene vergadering of de dijkgraaf opgedragen. 
 Het onmiddellijk en dagelijks toezicht op de duinen, zeewaterkerende dijken, waterkerende binnendijken, werken be-

stemd of dienende tot oeververdediging, waterlopen, afvoergeulen, lozingsmiddelen en overige kunstwerken, op we-
gen en op alle andere waterstaatwerken. 

 De zorg voor het onderhoud, de bruikbaarheid en de instandhouding der werken, bedoeld onder het vorigartikel voor 
zover niet aan de algemene vergadering opgedragen, alsmede het besluiten omtrent het doorof vanwege het waterschap 
stichten van gebouwen op binnendijken. 

 Het voor zoveel nodig waterpassen en opmeten van het grondgebied van het waterschap en van de zeewaterkerende 
dijken, waterkerende binnendijken en binnendijken, alsmede het nemen van lengte- en dwarsprofielen van de dijken. 

 Het beslissen of een aanbesteding, verkoping, verhuring of verpachting onderhands geschiedt. 
 Het vaststellen en handhaven van het peil van de waterstand in de waterleidingen, voor zover door de algemene 

vergadering niet aan zich voorbehouden. 
 Het beheer en voor zoveel nodig verzekeren van de eigendommen. 
 Het vaststellen van de voorwaarden van verkopingen, verhuringen en verpachtingen, voor zover door de algemene ver-

gadering niet aan zich voorbehouden. 
 Het beheren der inkomsten en uitgaven. 
 De zorg, voor zover van hem afhangt, voor de controle van het geldelijk beheer en de boekhouding van de ambtenaren 

van het waterschap daarmede belast. 
 Het vaststellen van de kohieren van het geschot en andere heffingen. 
 Het bevelen van de gerechtelijke invordering van omslagen en het instellen van de rechtsvorderingen. 
 De zorg voor het archief als bedoeld in de archiefwet van 1962. 
 Voor zover dit niet aan de algemene vergadering is opgedragen, het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren 

en van personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 
 Het toezicht op de werkzaamheden van ambtenaren en van personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar bur-

gerlijk recht. 
 Het verstrekken aan het centraal bureau voor de statistiek van de door dit bureau gevraagde statistische gegevens. 
 Het vaststellen van de notulen van zijn vergadering. 

 
Het dagelijks bestuur kwam bijgevolg regelmatig bijeen in niet-openbare zitting. Gemiddeld genomen 
22 maal per jaar of eens om de twee weken (Tabel 34). De verdiensten moesten dus navenant zijn. 
Voor veranderingen in de honorering van de gezworenen was goedkeuring nodig van Gedeputeerde 
Staten, evenals voor verandering van het presentiegeld van de hoofdingelanden. 
Tijdens de algemene vergadering van 1975 werd gesproken over de uitkeringsregeling voor gewezen 
gezworenen. Bij die gelegenheid stelde hoofdingeland W.L. Simoen de hoogte van de toen voor 
gezworenen gebruikelijke vergoeding van 5.000 gulden per jaar aan de orde. 
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Tabel 34  Vergaderfrequentie van het dagelijks bestuur van het waterschap Axeler Ambacht 
in de jaren 1970, 1975 en 1980. 
Jaar Data vergaderingen dagelijks bestuur Totaal 
1970 15/1, 5/2, 26/2, 19/3, 19/4, 23/4, 14/5, 4/6, 25/6, 16/6, 6/8, 27/8, 17/9, 

24/9, 6/10, 12/10, 15/10, 5/11, 26/11, 17/12 
20 

1975 10/4, 17/4, 1/5, 14/5, 29/5, 12/6, 26/6, 10/7, 24/7, 7/8, 21/8, 4/9, 18/9, 
2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 24/11, 27/11, 10/12 

20 

1980 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 
31/7, 14/8, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12 

25 

Gemiddelde (afgerond) 22 

 
Naderhand kwam het dagelijks bestuur op deze kwestie terug. Gezworene Koster had toen uitge-
rekend dat een gezworene 36 dagen per jaar besteedde aan de uitoefening van zijn functie. Van die 36 
dagen waren er 22 nodig voor het bijwonen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, vier voor 
het bijwonen van de algemene vergaderingen, twee voor begrotingsvergaderingen, drie voor commis-
sievergaderingen, vier voor schouwingen en twee voor informatieve bijeenkomsten. Indien men goed 
voorbereid wilde zijn, diende elke eenheid als één werkdag te worden berekend. Bij een jaarwedde 
van 5.000 gulden en een werkbelasting van 36 dagen betekende dit een dagloon van 140 gulden. Aan-
nemende dat een jaar 220 werkdagen telt, komt dat bedrag neer op een jaarwedde van 30.800 gulden. 
Volgens de gezworene was dit passend voor een dergelijke functie.443 Voorafgaand aan de fusie met 
De verenigde Braakmanpolders stelden Gedeputeerde Staten in 1981 een nieuwe regeling voor met 
betrekking tot de bezoldiging van de dijkgraaf en gezworenen (Tabel 35). 
Het college vond dat de honorering van deze waterschapsbestuurders was achtergebleven bij de taak-
verzwaring van de functies en dat een verhoging van de bezoldiging daarom gerechtvaardigd was. 
Ook voor de onkostenvergoedingen werd toen een verhoging voorgesteld. De voorstellen van GS 
werden ter advisering voorgelegd aan het waterschap en geagendeerd voor de allerlaatste vergadering 
van het waterschap op 16 december 1981 (Tabel 36). Bij de behandeling ervan stelde het dagelijks be-
stuur bij die verhoging ernstige bedenkingen te hebben. Het was bovendien de mening dat een derge-
lijke aanmerkelijke verhoging in deze tijd niet te rechtvaardigen is. In het toekennen van een vakan-
tietoelage aan de dijkgraaf en gezworenen zagen ze echter geen graten. Hun voorstel was dan ook om 
GS te berichten van de verhoging af te zien! Het verwijt dat (waterschaps)bestuurders ‘zakkenvullers’ 
zouden zijn, wordt door deze handelwijze van het dagelijks bestuur van het Axeler Ambacht resoluut 
tegengesproken.  
 
Tabel 35  Bezoldiging en onkostenvergoeding van dijkgraaf en gezworenen van het 
waterschap Axeler Ambacht op jaarbasis, per 1 juli 1981.444 
Wedde/onkostenvergoeding Voor 1 juli ‘81 

(in gulden) 
Na 1 juli ‘81 
(in gulden) 

Verhoging 
(in %) 

Jaarwedde dijkgraaf 49.836  58.140 16,7  
Onkostenvergoeding dijkgraaf  4.200   5.100 21,4  
Totaal 54.036 63.240 17  
Jaarwedde gezworene  7.560   8.721 15,3  
Onkostenvergoeding gezworene  1.100   1.530 39  
Totaal  8.660 10.251 18,3  

 
4.5.4.3 Besluitvormingsproces 
De bijeenkomsten van de algemene vergadering werden voorbreid door het dagelijks bestuur. Naar 
gelang het onderwerp kon aan de agenda aanvullende informatie worden toegevoegd, zodat de hoof-
dingelanden bij de behandeling ervan in staat waren om tot een gemotiveerd onderdeel te komen. 
Voor belangrijke zaken werd soms een onderzoeks- of adviescommissie ingesteld. Dat was bijvoor-
beeld het geval bij de keuze van het nieuwe gebouw van het waterschap De Drie Ambachten. Op die 
keuze wordt nog teruggekomen. 
Om een idee te geven van het besluitvormingsproces, nemen we een voorbeeld van de agenda van het 
dagelijks bestuur van 9 april 1970. In die vergadering kwam de aanbesteding van een polderweg aan 
bod. Een aanbesteding van wegwerken werd altijd voorbereid door de technische dienst. 

                                                 
443  WZV/AA, nr. 28 (DB-vergadering van 26 juni 1975). 
444  In de nieuwe jaarwedden was de vakantietoelage niet inbegrepen. 
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Tabel 36  Aanwezige leden van de algemene vergadering bij de laatste vergaderingvan het 
waterschap op 16 december 1981.445 
Naam Functie Naam Functie 
P. van Hoeve Dijkgraaf L.C.M. van Haelst Hoofdingelande
A.J. van Pagee Gezworene A.J.M. d’Hert jr. Hoofdingelande
M.L. de Meyer Gezworene J. van Hoeve Hoofdingelande
D. Dekker Gezworene J.J. Huigh Hoofdingelande
L. de Regt Gezworene A.J. de Koeijer Hoofdingelande
H.P. Cijsouw Gezworene C. de Kubber Hoofdingelande
F.C. Verhelst Gezworene J. Pladdet Hoofdingelande
C. Koster Gezworene J.C. de Putter-Scheele Hoofdingelande
U.E.G. Buijsse Hoofdingelande W.J. de Putter Hoofdingelande
J.K. van Cadsand Hoofdingelande A.H.G. Puijlaert Hoofdingelande
O.J.B. de Cock Hoofdingelande J. van de Ree Hoofdingelande
P.A.C.H. Dierick Hoofdingelande J.M. van Schaik Hoofdingelande
C. de Feyter Hoofdingelande W.L. Simoen Hoofdingelande
J. de Feyter Hoofdingelande F.J. Verduijn Hoofdingelande
H.H.C. Goethals Hoofdingelande A.C.M. Verhaegen Hoofdingelande
J.J. Haak Hoofdingelande G.J.P. van Waes Hoofdingelande
G.A. van Haelst Hoofdingelande M. Wieland Hoofdingelande

 
Die maakte hiervoor een bestek en raming op, waarna geïnteresseerde aannemers binnen een bepaalde 
termijn konden inschrijven. Na die inschrijvingstermijn volgde een advies van het hoofd van de tech-
nische dienst aan het dagelijks bestuur. Meestal hield dit advies in om de laagste inschrijver het werk 
te gunnen, dat praktisch zonder uitzondering werd gevolgd. In onderhavig geval zat de laagste in-
schrijver, aannemingsbedrijf De Bruijn uit Terneuzen, 10% boven het door de technische dienst van 
het waterschap geraamde bedrag. Dat gaf een extra complicatie omdat wegwerken door de provincie 
werden gesubsidieerd. Er moest bijgevolg eerst toestemming worden verkregen uit Middelburg 
voordat er een besluit kon worden genomen. De ‘invloed’ van Gedeputeerde Staten op de handel en 
wandel van het waterschapsbestuur manifesteert zich bij deze besluitvorming nog maar eens duidelijk.  
 
4.5.5 Personeel 
De vele werkzaamheden waarmee het waterschap werd geconfronteerd, betekenden ook dat er 
behoefte was aan gekwalificeerd personeel, zowel op technisch als administratief vlak. Het dagelijks 
bestuur werd daarom bijgestaan door een aantal ambtenaren om het waterschap goed te laten 
functioneren. Op enkele personeelsfuncties zal hieronder nader worden ingegaan. Zie Tabel 37. 
Het dagelijks bestuur kon eigenmachtig beslissingen treffen over het benodigde aantal ambtenaren en 
deze ook schorsen en/of ontslaan. Voor hoofdambtenaren (griffier, ontvanger en hoofd technische 
dienst) gold een andere procedure. Die moesten worden benoemd door de algemene vergadering uit 
een aanbeveling van, indien mogelijk, twee kandidaten. Dergelijke benoemingen moesten worden 
bekrachtigd door Gedeputeerde Staten. Alvorens in functie te kunnen treden, dienden nieuwbenoemde 
hoofdambtenaren in een vergadering van het dagelijks bestuur de eed (verklaring of belofte) af te 
leggen in handen van de dijkgraaf. Over de bezoldiging van de hoofdambtenaren beslisten Gedepu-
teerde Staten. De wedden van de overige ambtenaren en het personeel werden op voorstel van het 
dagelijks bestuur vastgesteld door de algemene vergadering.446 
 
4.5.5.1 Ontvanger 
Wegens de complexiteit van de functie werd het ambt van ontvangergriffier bij de polderconcentratie 
van 1965 gescheiden. De griffier fungeerde voortaan als hoofd van de administratieve dienst of grif-
fie. Daarnaast werd een aparte functie van ontvanger of chef van de financiën in het leven geroepen.  
De griffier was zijn diensthoofd. De eerste ontvanger die als zodanig werd benoemd, was J.W.C. 
Kock, afkomstig uit het Brabantse Gilze-Rijen. De taak van de ontvanger bestond uit het bijhouden 
van de financiële administratie van het waterschap. Alle feiten en nalatigheden die een tijdige en 
doeltreffende uitvoering van zijn taak konden belemmeren, diende hij terstond ter kennis te brengen 
van de griffier. Uit de aard van zijn functie stond hij in nauw contact met het dagelijks bestuur. 

                                                 
445  Slechts iets meer dan de helft van de leden was aanwezig. 
446  Zie hierover hoofdstuk X, Algemeen Zeeuws Waterschapsreglement (1970). 
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Tabel 37  Alfabetisch overzicht van het personeel in dienst van het 
Waterschap Axeler Ambacht in de periode 1965-1982. 
Naam Functie Periode 
F.J. Arens Kantonnier 1968-1969 
C. Audenaerd Voormankantonnier 1979-1980 
D. van der Beek Opzichter 1966-1978 
D. Bockstael Administratief medewerkster 1976-1978 
J.J. Bosschaart Technisch ambtenaar 1971-1977 
M. de Brauwer Kantonnier 1966-1978 
M. de Bruijne Kantonnier 1971-1975 
J.J.E. Clemminck Tekenaar 1967-1971 
C.J. van Drongelen Kantonnier 1967 
J. van Drongelen Kantonnier 1971-1976 
J. Everaert Kantonnier 1965-1982 
P. Hamelink Kantonnier 1968-1971 
H.M.M. Harinck Opzichter 1968-1977 
J. Harte Technisch ambtenaar 1966-1970 
T.L.P. Herwegh Tekenaar 1977-1980 
A. Hollebek Kantonnier 1968-1975 
D. Inghels Kantonnier 1966-1968 
C. de Jonge Voormankantonnier 1979-1980 
F.J. van Kampen Kantonnier 1968-1972 
J.W. Kusee Griffier 1965-1980 
H.P. Meertens Tekenaar 1966-1969 
R.J.L. Odery Kantonnier 1968-1969 
R. Pollet Kantonnier 1968-1981 
A.A. de Putter Typiste 1972-1978 
M.H.C. de Ridder Kantonnier 1980-1981 
C.A. Traas Kantonnier 1967-1971 
J. Verstraten Kantonnier 1965-1968 
P.A. Vonk Kantonnier 1965-1976 
G. van der Waa Hoofd technische dienst 1965-1980 
R.I.F. Wieland Opzichter 1970-1971 
H. Willems Kantonnier 1966-1967 

 
Het was zijn taak er op toe te zien dat de begro-tingsposten niet werden overschreden (kredietbewa-
king). Mogelijke overschrijdingen moest hij aan het dagelijks bestuur melden. De ontvanger mocht 
geen waterschapsgelden in contanten ontvangen of uitgeven. Hij kon dit alleen doen via een giro- of 
bankoverschrijving. Voor bedragen hoger dan 1.000 gulden was ook de handtekening van de dijkgraaf 
(of diens vervanger) nodig. Bij afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) werd hij vervangen door een 
door het dagelijks bestuur aangewezen persoon.447 De ontvanger had bovendien een geheimhoudings-
plicht. Zonder schriftelijke machtiging van het dagelijks bestuur mocht hij niemand inlichtingen 
verschaffen. 
 
4.5.5.2 Kassier 
De kassier van het waterschap stond onder direct toezicht van de ontvanger. De functie van kassier 
werd vanaf 1 januari 1966 uitgeoefend door D.C.P. Schieman. Hij moest ervoor zorgen dat zijn kan-
toor op de door het dagelijks bestuur bepalende dagen en uren voor het publiek geopend was.  
Bovendien was hij verplicht te allen tijde aan de dijkgraaf, de ontvanger en de leden van het dagelijks 
bestuur inlichtingen te verschaffen over zijn administratie. Alleen na schriftelijke machtiging door het 
dagelijks bestuur mocht hij anderen inlichtingen verstrekken.  
Van alle ontvangsten diende de kassier een bewijs van kwijting af te geven, met vermelding van het 
nummer waaronder ze waren geboekt. Wekelijks moest hij aan de ontvanger een gespecificeerde 
opgave bezorgen van alle in die week verrichtte ontvangsten en uitgaven, alsmede van het kassaldo. 
Indien er fouten waren geslopen in de bevelschriften tot betaling, diende hij die onmiddellijk te 
melden aan de ontvanger. De kassier moest er bovendien voor zorgen dat er niet teveel geld in zijn 
kas zat. Indien er meer geld in de kas was dan strikt noodzakelijk voor de uitgaven voor de komende 
week, diende dit gestort te worden op de bankrekening van het waterschap. Het aanwezige kasgeld 
mocht nooit het bedrag van 1.000 gulden overschrijden.  
                                                 
447  Deze vervanging gebeurde buiten zijn verantwoordelijkheid. 
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Uit hoofde van zijn functie mocht de kassier op zitdagen voor het publiek, na sluitingstijd zijn kantoor 
niet verlaten vooraleer het kassaldo was geteld en vergeleken met zijn administratie. Daarnaast was 
hij verplicht om het onder zijn beheer staande kasgeld en administratieve bescheiden op een brand-
vrije plaats te bewaren. In geval van brand in de nabijheid van zijn kantoor moest hij zich onmiddel-
lijk ter plaatse begeven, ‘teneinde de nodige maatregelen te nemen voor de zekerheid der zich aldaar 
bevindende gelden, registers en boeken en andere stukken’. In hoeverre hij in zo’n situatie zijn eigen 
leven in de waagschaal moest stellen, wordt niet vermeld. Gelukkig is een dergelijke brandcalamiteit 
nooit voorgevallen.448 
Van een nachtelijke inbraak is wel eens sprake geweest. Nadat de inbrekers tevergeefs hadden gepro-
beerd de massieve betonnen kluis met daarin de kas te forceren, maakten ze een rondgang door het 
waterschapshuis, waarbij alle kasten en bureauladen werden onderzocht. Enkele afgesloten bureau-
laden werden opengebroken, maar verder werd er niets vernield. Het ontbrak de inbrekers blijkbaar 
niet aan gevoel voor humor, want uit de kamer van het hoofd technische dienst namen ze een half 
dozijn grote sigaren mee en legden die als presentje op het bureau van de administratie-technisch 
ambtenaar, de heer C. Boeije. Deze kreeg echter niet de kans om van deze luxe rokertjes te genieten. 
De rechercheurs die met het onderzoek van de inbraak waren belast, namen de in cellofaan verpakte 
sigaren namelijk mee naar het politiebureau om ze te onderzoeken op vingerafdrukken. De sigaren 
werden nooit meer teruggezien. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze op het politiebureau (letterlijk en 
figuurlijk) in rook opgegaan.449  
 
4.5.5.3 Bodeconciërge 
Bij het pas opgerichte waterschap was ook een bodeconciërge in dienst. Tot diens dagelijkse bezighe-
den behoorde het om acht uur ’s ochtends openen van het waterschapshuis en de sluiting ervan om 
half zes ‘s middags. Voorts viel de huishoudelijke dienst onder zijn takenpakket. Dit omvatte het 
schoonhouden van het waterschapshuis met de erin aanwezige (bureau)meubelen en alle apparatuur. 
Ook de verwarming van het gebouw stond onder zijn beheer. Dit omvatte de verzorging en bediening 
van de verwarmingsinrichting en de controle op de levering van brandstof. Eventuele gebreken diende 
hij te melden aan het hoofd van de technische dienst. Daarnaast fungeerde hij als postbode van het 
waterschap en was hij verantwoordelijk voor het inkomende en uitgaande postverkeer. Indien nodig 
moest hij persoonlijk post ophalen of te bezorgen bij andere personen of instanties binnen het werk-
gebied van het waterschap.  
Tijdens bijeenkomsten van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering diende de bodeconciërge 
‘behulpzaam’ te zijn. Die behulpzaamheid omvatte onder meer het in orde brengen van de vergader-
ruimte, het klaarmaken van de consumpties en het bedienen van de aanwezigen. Op officiële feest-
dagen moest hij de vlag uitsteken. Evenals de kassier diende hij in geval van brand onmiddellijk ter 
plaatse te gaan om de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming of beperking van schade aan het 
waterschapsgebouw en de inventaris. De bodeconciërge was bovendien verplicht om bij dienst-
verrichtingen het uniform te dragen dat hem door het waterschap ter beschikking was gesteld. Naar de 
aard van de te verrichten werkzaamheden kon hij onder leiding staan van de dijkgraaf, de griffier of 
het hoofd van de technische dienst.  
 
4.5.5.4 Kantonnier en voorman-kantonnier 
De aanduiding ‘kantonnier’ wordt meestal gebruikt voor een wegwerker in dienst van het Rijk of een 
provincie. In ons gebied is die aanduiding de nieuwe naam voor de oude functie van polderarbeider of 
polderwerker. Vóór de grote fusiegolf in de waterschapswereld beschikten alleen de grotere polders 
over een (soms twee) polderarbeider(s). De overige vrije polders huurden hun arbeiders op dagbasis 
in, onder andere voor het herstel en onderhoud van de polderwegen. 
Bij de polderconcentratie van 1965 werden al de arbeiders uit de diverse polders tewerkgesteld in het 
nieuwe waterschap en kregen zij de meer welklinkende naam kantonnier. Een taakomschrijving uit 
1979 geeft aan wat hun werkzaamheden waren. In het algemeen was dit het verrichten van alle voor-
komende onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de drie hoofdtaken van het waterschap, 
namelijk de waterkering, de waterbeheersing en de wegen. 

                                                 
448  WZV/AA, nr. 255. 
449  Anekdote meegedeeld door de heer Cor Boeije, voormalig medewerker bij het waterschap. 
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Meer specifiek hield dit het onderhoud in van wegverhardingen, bermen en wegsloten. Daarnaast 
behoorde het onderhoud van waterlopen, beplantingen en binnendijken en het schoonhouden van 
kunstwerken, zoals stuwen, duikers enzovoort tot het takenpakket. Het waren dus de primair uitvoe-
rende taken die aan hen werden toevertrouwd. Daarenboven kon een kantonnier ingezet worden bij de 
dijkbewaking.  
In de nieuwe hiërarchische personeelsstructuur van het waterschap kwamen de kantonniers onder de 
directe leiding te staan van een voorman-kantonnier. Laatstgenoemde stond op zijn beurt weer onder 
leiding van het betrokken districthoofd.450 De voorman-kantonnier had een meer controlerende en 
administratieve taak. Zo moest hij de werktijden van de kantonniers controleren en bepalen of een 
verlofaanvraag van een kantonnier in verband met de uit te voeren werkzaamheden kon worden 
ingewilligd. Hij moest hierover het districtshoofd adviseren. 
Bovendien was het een van zijn taken om de stand van het water aan de peilschalen in de stuwen bij te 
houden. Ook de bediening van de stuwen viel onder zijn bevoegdheid, evenals het bijhouden en op-
meten van de voortgang van het schonen van de waterlopen. Ook moest hij de chemische onkruid-
bestrijding in waterlopen en langs wegen coördineren en had hij het algemene toezicht op de wegen 
en waterlopen binnen zijn district. Tot zijn verantwoordelijkheid behoorde voorts het uitvoeren van 
visuele verkeerstellingen, het bijhouden van mechanische verkeerstellers en het plaatsen van verkeers-
borden bij wegwerkzaamheden. Daarnaast had hij een voorlichtende en communicatieve taak naar de 
ingelanden (landbouwers) over de uit te voeren werkzaamheden.  
 
4.5.5.5 Technische dienst 
De technische dienst was belast met de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van alle water-
staatswerken die onder de verantwoordelijkheid van het waterschap vielen. Vanaf de totstandkoming 
van het waterschap was ing. G. van der Waa hoofd van de technische dienst. Wegens ziekte werd hij 
in 1980 eervol ontslagen en opgevolgd door ing. J. Zuidweg. Zie Tabel 38. 
De dienst was gesplitst in een dienst binnenbeheer en een dienst buitenbeheer. Beide diensten be-
schikten over een aantal medewerkers, waarbij verschillende medewerkers in beide diensten actief 
waren. De leidinggevende van beide diensten was een technisch hoofdambtenaar, die het diploma van 
een hogere technische school of gelijkwaardig diploma moest bezitten en daarnaast een akte cultuur-
techniek. Tot zijn voornaamste taak behoorde de zeewering, zoals het versterken van de waterkering 
of zeedijken en het bestorten van de vooroevers. Dit alles in het kader van de Deltawerken die in de 
jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw werden uitgevoerd. Hij werd daarbij bijgestaan door twee op-
zichters. Nadat de Deltawerken waren uitgevoerd werd de technisch hoofdambtenaar belast met de 
uitvoering van de waterbeheersingwerken, zoals het plaatsen van beweegbare stuwen en de bouw van 
gemalen en de wegen.  
 
Tabel 38  Functieschema van de technische dienst van het waterschap AxelerAmbacht in 1979.451 
Functie Naam 
Binnendienst 
Hoofd technische dienst G. van der Waa 
Technisch hoofdambtenaar J. Zuidweg 
Technisch (districts)ambtenaar F.W. Verhaar; C.J. Hubregtse 
Opzichter P. Harte (opzichter B); P. van der Heijden (Opzichter D) 
Weg- en waterbouwkundig tekenaar P. Wentzler; T. Herwegh 
Technisch-administratief ambtenaar C.J. Boeije 
Buitendienst 
Voorman-kantonnier C. Audenaerd (zuidelijk district); C. de Jonge (noordelijk district) 
Kantonnier-bomensnoeier I. Elenbaas 
Kantonnier-steenzetter C. Schoonakker (voorman); Ch. Van de Wege 
Kantonnier-dijkwerker P. Babijn 
Kantonnier 
 
 

J. Everaert; R. Pollet; F. Jansen; F. Lauwereijs; Th Naessens; 
B. Oppeneer; C. Timmerman; G. van de Walle; J. Goossen; 
P. Hamelink; W. la Heijne; A. Klippel 

 

                                                 
450  WZV/AA, nr. 257A. Het waterschap was verdeeld in twee werkdistricten, het noordelijk en het zuidelijk 

district. 
451  Met dank aan mevr. D. van Rijsbergen en P. Wentzler, oud-medewerkers van het Axeler Ambacht. 
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Tot de technische dienst behoorde ook de tekenkamer. Van de functionaris die als tekenaar was aan-
gesteld, kon door beide eerder genoemde diensten gebruik worden gemaakt. De tekenaars moesten de 
alle uitvoeringswerken vanaf het begin tot het einde voor te bereiden en bestekgereed te maken. Ook 
het uitwerken van peilingen aan de kust behoorde tot hun taak. 
Er waren ook twee districtambtenaren in dienst van het waterschap. Ieder van hen had het beheer over 
een district. Ze moesten er de uitvoeringswerkzaamheden, zoals wegenverbeteringen, beplantings-
plannen e.d. coördineren en hadden daarbij de algemene leiding over de kantonniers. Bovendien 
waren ze het eerste aanspreekpunt voor de landbouwers in hun werkgebied. Ze werden bij de uit-
voering van hun taak bijgestaan door een opzichter. 
Op administratief vlak werd de technische dienst ondersteund door een technisch-administratief 
ambtenaar. Tot diens taken behoorde onder meer de behandeling van vergunningen en ontheffingen 
etc. De functionaris moest beschikken over het Uniediploma waterschapsadministratie.   
 
4.5.6 Het einde 
Na zeventien jaar te hebben bestaan, werd het waterschap per 1 januari 1982 opgeheven. Vanaf die 
datum ging het samen met het waterschap De verenigde Braakmanpolders verder als het waterschap 
De Drie Ambachten. Dijkgraaf Pieter van Hoeve, die gedurende de hele bestaansperiode het water-
schap had geleid, blikte bij de laatste algemene vergadering van 16 december 1981 in het Cultureel 
Centrum ‘De Halle’ te Axel terug op die afgelopen periode. Hij had het daarbij over droefgeestigheid 
en nostalgie die bij sommigen misschien de kop zou opsteken. Maar leven betekende volgens hem 
beweging en als beweging vermindert dan ontstaat er verstarring wat uiteraard helemaal niet goed is. 
De maatschappij gaf bovendien voortdurend een wisselend beeld te zien en de waterschappen ont-
kwamen daar niet aan. Daarbij noemde hij als voorbeeld de waterkering, waar tot voor enkele jaren 
alle aandacht naar toe was gegaan. Nadat de dijken op Deltahoogte waren gebracht, kwamen er andere 
ontwikkelingen op het pad van het waterschapsbestuur. Nu waren waterkwaliteit en waterzuivering 
een topprioriteit geworden. Nieuwe taken moesten in zijn ogen niet uit de weg worden gegaan, maar 
het waterschap diende wel kritisch te blijven en zich niet zomaar alles in de schoenen te laten 
schuiven. Hij refereerde hierbij ook nog aan de regeringsnota ‘Naar een nieuw waterschapsbestel’, 
waarin nieuwe wetten op het vlak van de waterstaat werden aangekondigd. Deze wetten moesten in 
zijn ogen de autonomie van de waterschappen versterken en de taken van het waterschap beter 
afbakenen van de rijks- en provinciale taken. Hij eindigde zijn betoog dan ook met de kritische 
opmerking: Het waterschap is geen uitvoeringsorgaan van de provincie!452  
 
 
4.6 Waterschap De Drie Ambachten 
 
4.6.1 De ophanden zijnde waterschapsreorganisatie 
In 1968 werd door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat de ‘Studiecommissie Water-
schappen’ ingesteld. Deze commissie kreeg tot taak de functie en structuur van de waterschappen te 
onderzoeken. In die studie moest de verhouding tussen deze instellingen en andere openbare lichamen 
in aanmerking worden genomen, om vervolgens hierover aanbevelingen te doen.453 Bij het onderzoek 
was ook de zienswijze van een aantal instanties op het vlak van de waterstaat betrokken. In 1974 bun-
delde deze commissie, die meer bekendheid genoot als de Diepdelverscommissie, haar besluiten in 
een rapport getiteld: ‘Het waterschap en zijn toekomst’. Hierin werd een groot aantal voorstellen ge-
daan voor de toekomst van het waterschapswezen.454 De Studiecommissie kwam onder meer tot het 
besluit dat de plaatselijke en de regionale waterstaatszorg in de toekomst moest worden uitgeoefend 
door gespecialiseerde lichamen, c.q. de waterschappen. De zorg voor de waterhuishouding, zowel het 
kwantiteits- als het kwaliteitsbeheer, was daarbij een primaire taak voor de waterschappen.  
Op dat vlak was sinds 1966 in het werkgebied van de waterschappen Axeler Ambacht en De verenig-
de Braakmanpolders de intergemeentelijke Afvalwaterleiding Kanaalzône Zeeuwsch-Vlaanderen 
(AWL) actief. 

                                                 
452  WZV/AA, nr. 17 (algemene vergadering van 16 december 1981). 
453  Het waterschap en zijn toekomst (1974), p. 4. 
454  In totaal ging het om 40 voorstellen. 
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 Deze zelfstandig werkende instelling stond in voor de afvoer van het huishoudelijk en industrieel af-
valwater uit de Kanaalzone naar de Westerschelde. 455 
Per 1 december 1970 trad bovendien de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in werking456. De 
uitvoering ervan was opgedragen aan de provinciale overheid. Het provinciebestuur van Zeeland dele-
geerde deze taak per 1 januari 1975 naar de waterschappen.457 Om die nieuwe zuiveringstaak goed te 
kunnen uitoefenen, lag een reorganisatie van de waterschappen in de Kanaalzone voor de hand.  
 
4.6.2 Commissie Van der Wel 
Bovengenoemde factoren zorgden er voor dat eind 1972 door GS een studiecommissie werd ingesteld 
die onder voorzitterschap stond van dr. D. van der Wel, griffier der Gedeputeerde Staten van Zeeland 
(Tabel 39). Deze ‘commissie Van der Wel’ genoemd moest onderzoek doen naar de wenselijkheid en 
noodzakelijkheid van de opheffing van de waterschappen De verenigde Braakmanpolders en Axeler 
Ambacht. Voordat de commissie was geïnstalleerd, waren er al verkennende gesprekken geweest tus-
sen GS, bij monde van gedeputeerde mr. J.F.G. Schlingemann, en de bestuurders van de waterschap-
pen in kwestie. Hierbij was gebleken dat er wat knelpunten waren die een goede uitoefening van de 
zuiveringstaak in de Kanaalzone in de weg stonden. Zo waren de bebouwde kommen van Sas van 
Gent en Sluiskil gelegen in het werk- en beheersgebied van beide waterschappen. Bovendien was de 
intergemeentelijke afvalwaterleiding (AWL) al in die twee gebieden actief. Daarom oordeelde de 
gedeputeerde het verstandig om ‘voorzichtig te overleggen of het wel aanbeveling verdiende de 
mogelijkheid te onderzoeken om door een gesprek met de besturen van beide waterschappen te 
komen tot samenvoeging tot één waterschap’.458 Kortom, Schlingemann was zeer behoedzaam bij het 
formuleren van de wens van Gedeputeerde Staten. Hij gaf ook nog te verstaan dat de (politieke) 
samenstelling van de Provinciale Staten een andere was dan tien tot vijftien jaar geleden. Toen was 
men de landbouw en de waterschappen nog welgezind, maar die situatie was ondertussen drastisch 
gewijzigd. De waterschappen werden te gesloten bevonden en de besturen te groot.  
 
Tabel 39  Leden van de ‘commissie Van der Wel’. 
Naam Functie Afgevaardigd namens 
Dr. D. van der Wel, voorzitter Griffier Gedeputeerde Staten van Zeeland Provincie Zeeland 
G.C. van Haelst Gezworene Axeler Ambacht 
A. Ramondt459/W. Koster Gezworene Idem 
J.W. Kusee Griffier waterschap Axeler Ambacht Idem 
Ing. G. van der Waa Hoofd technische dienst Axeler Ambacht Idem 
P. de Jonge Gezworene  De verenigde Braakmanpolders 
Drs. R.C.E. Barbé Gezworene Idem 
J. Traas Griffier De verenigde Braakmanpolders Idem 
Ing. A. de Ruyter Hoofd technische dienst De verenigde 

Braakmanpolders 
Idem 

Ir. A.M. de Grauw Vertegenwoordiger Provinciale waterstaat Provincie Zeeland 
Mr. A.F. Kooyman, secretaris - Idem 
Mr. W.F. Methorst, vice-secretaris - Idem 

 
De mening van de waterschapsbestuurders was verdeeld. Gezworene R.C.E. Barbé van De verenigde 
Braakmanpolders vond bijvoorbeeld dat het waterschap goed functioneerde, maar onderzoek kon 
misschien uitwijzen dat een meer efficiënte werkwijze mogelijk en nodig was. Op zijn aansporing 
werd er een (werk)commissie ingesteld die op zakelijke gronden onderzoek moest verrichten naar een 
eventuele samenwerking. 

                                                 
455  De Afvalwaterleiding Kanaalzône Zeeuwsch-Vlaanderen (AWL) was een rechtspersoonlijkheid bezittend 

lichaam dat in 1960 was opgericht door de gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen voor de afvoer van 
het huishoudelijke en industriële afvalwater naar de Westerschelde. Hiervoor beschikte de AWL op de west- 
en de oostzijde van het kanaal Gent-Terneuzen over een stelsel van pers- en vrijvervalleidingen en gemalen. 
Het opereerde daardoor in het werkgebied van het Axeler Ambacht en De verenigde Braakmanpolders. 

456   De wet voorziet o.m. in een verbod tot het lozen van verontreinigende afvalstoffen zonder vergunning. 
457 Besluit van 25 juni 1973. Op die datum werden eveneens Bijzondere Reglementen voor de waterschappen 

afgekondigd waarbij de waterschapsbesturen uitgebreid werden i.v.m. hun nieuwe waterzuiveringstaak. 
458  WZV/VBP, nr. 20 (beknopt verslag van 16 november 1972). 
459  A. Ramondt overleed in de loop van 1974 en werd vervangen door W. Koster. 
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Barbé stelde nog uitdrukkelijk dat hij persoonlijk niet bereid was zijn medewerking te verlenen als de 
samenvoeging op basis van politieke argumenten zou moeten plaatsvinden. 
De commissie Van der Wel kwam zesmaal bijeen om aan de hand van een discussienota de argu-
menten voor en tegen een waterschapsconcentratie te bespreken. In haar beschouwingen werden het 
klassieke takenpakket van de waterschappen (zorg voor de waterkeringen, waterbeheersing, wegen) 
en de nieuwe waterzuiveringstaak onder de loep genomen. Die nieuwe taak had vooral betrekking op 
het toekomstig beheer en onderhoud van de bestaande afvalwaterleiding in de Kanaalzone of op de 
kwaliteit van het oppervlaktewater en speelde een centrale plaats rol in de verdere besprekingen en 
studies van de commissie. Na onderzoek kwam de commissie tot een aantal stellingen en argumenten 
die zowel pro als contra waterschapsconcentratie waren. Als argumenten vóór concentratie golden de 
grotere bestuurskracht, doelmatigheid en efficiency, een groter financieel draagvlak en een betere 
verzorging van de waterschapstaken, met name wat het kwalitatief waterbeheer betrof. 
Bovendien was duidelijk dat het opdragen van de zuiveringstaak aan de waterschappen460 de vorming 
van grotere eenheden wenselijk maakte. Door de commissie werd echter ook gewezen op argumenten 
die tegen een concentratie pleitten. Zo zouden de door de provincie gewenste doelen ook op een 
andere wijze bereikt kunnen worden, bijvoorbeeld door een grotere onderlinge samenwerking. Verder 
zou de verruiming van het takenpakket eerder een kostenverhogende in plaats van een kostenverla-
gende werking hebben. Daarnaast werd erop gewezen dat een verdere concentratie zou leiden tot een 
grotere afstand tussen bestuur en bestuurden waardoor er vervreemding kon ontstaan. Ook het ont-
breken van een objectief criterium voor het bepalen van de optimale grootte van een waterschap werd 
als tegenargument genoemd. 
 
Naast deze algemene voor- en nadelen van een waterschapsconcentratie waren er nog enkele overwe-
gingen die specifiek golden voor de waterschappen waarop het onderzoek zich richtte. Vóór een 
verdere concentratie pleitte het feit dat de bebouwde kommen van Sas van Gent en Sluiskil deels in 
het Axeler Ambacht en deels in De verenigde Braakmanpolders lagen en dat het industrieel en 
huishoudelijk afvalwater van beide waterschappen via de Afvalwaterleiding Kanaalzône Zeeuwsch-
Vlaanderen (AWL) werd afgevoerd. De goede werking van de afzonderlijke waterschappen en ook de 
nog vrij recente concentratie van 1965 pleitten echter weer tegen een samenvoeging. 
Na al de voor- en tegenargumenten zorgvuldig te hebben overwogen kwam de commissie tot de slot-
som dat het klassieke takenpakket van de beide waterschappen geen aanleiding gaf tot de vorming van 
een nieuw waterschap. De nieuwe waterschapstaak (waterzuivering) zou echter, zowel op bestuurlijk 
als technisch vlak, voor problemen zorgen voor wat het beheer van de afvalwaterleiding in de Kanaal-
zone betrof. Daarom was het nodig om te komen tot een ‘vorm van samenwerking’ tussen beide 
waterschappen. Een drietal mogelijke opties kwam hierbij in aanmerking.461 De commissie sprak in 
het eindrapport haar voorkeur uit voor het sluiten van een ‘eenvoudige overeenkomst’ tussen beide 
waterschappen. Naast een verdeelsleutel voor de kosten,462 moest daarin ook worden vastgelegd wat 
er bij de totstandkoming van nieuwe werken diende te geschieden en welke regeling van kracht zou 
zijn ingeval van calamiteiten. De commissie had zelfs een ontwerpovereenkomst bijgevoegd die 
voorzag in de instelling van een onderhandelingscommissie.463 
Deze zou met de AWL in overleg moeten treden inzake het overnemen in eigendom, beheer en 
onderhoud van de pers- en vrijvervalleidingen, alsmede van de gemalen en pompputten.464 Het rapport 
van de commissie-Van der Wel belandde echter letterlijk en figuurlijk in de gebruikelijke lade. De 
aangedragen oplossing bleek namelijk ondertussen te zijn achterhaald.465  
 

                                                 
460  In het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. 
461  De eerste optie hield de oprichting in van een apart zuiveringsschap. De derde optie voorzag in de overheve-

ling van de hele waterzuiveringstaak naar één van beide waterschappen. 
462  Na het overnemen in eigendom, beheer en onderhoud van de verschillende objecten van de AWL. 
463  Die onderhandelingscommissie bestond uit afgevaardigden van de beide waterschappen. 
464  WZV/VBP, eindrapport commissie (1974). 
465  Door de complexe problematiek kon de Afvalwaterleiding Zeeuwsch-Vlaanderen (AWL) niet op de voor-

ziene datum van 1 januari 1975 worden overgenomen, wist dijkgraaf Barbé van De Verenigde Braakman-
polders op de algemene vergadering van 13 december 1974 te melden. 
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4.6.3 Nieuwe studiecommissies 
In november 1976 stelden Gedeputeerde Staten twee nieuwe studiecommissies in, één voor Midden- 
en Noord-Zeeland en één voor Zeeuws-Vlaanderen. Deze commissies kregen tot taak te onderzoeken 
hoeveel waterschappen er in beide gebieden nodig waren. Met andere woorden, de waterschaps-
concentratie moest er hoe dan ook komen, alleen het aantal waterschappen dat na de concentratie zou 
overblijven, mocht door de studiecommissies worden bepaald!466 Dit was een heel ander uitgangspunt 
dan in 1972, toen de commissie-Van der Wel de vrijblijvende opdracht kreeg om de wenselijkheid 
van verdere concentratie te onderzoeken. Met dit ‘dictaat’ in het achterhoofd gingen de commissies 
aan de slag. 
De Zeeuws-Vlaamse studiecommissie stond onder voorzitterschap van Statenlid mr. J.F.G. Schlinge-
mann. De commissie kon kiezen uit vijf concentratiemodellen; zie Tabel 40. 
 
Tabel 40  Overzicht van de verschillende fusiemodellen. 
Model Omschrijving Oppervlakte N 
A Samenvoeging van Het Vrije van Sluis,  

De verenigde Braakmanpolders, Axeler Ambacht en Hulster Ambacht 
72.299 ha 1 

B Samenvoeging van Het Vrije van Sluis,  
De verenigde Braakmanpolders en Axeler Ambacht en  
handhaving van Hulster Ambacht 

53.889 ha 
18.410 ha 

2 

C Samenvoeging van Het Vrije van Sluis en De verenigde Braakmanpolders 
en samenvoeging van Axeler Ambacht en Hulster Ambacht 

38.174 ha 
34.125 ha 

2 

D Samenvoeging van De verenigde Braakmanpolders, Axeler Ambacht en 
Hulster Ambacht en handhaving van Het Vrije van Sluis 

42.165 ha 
30.134 ha 

2 

E Samenvoeging van De verenigde Braakmanpolders en Axeler Ambacht 
en handhaving van Hulster Ambacht en Het Vrije van Sluis 

23.755 ha 
18.410 ha 
30.134 ha 

3 

N: Aantal waterschappen na de fusie 
 
Het meest integrerende model ging uit van een volledige concentratie van alle waterschappen in 
Zeeuws-Vlaanderen (Model A) en het minst integrerende beperkte zich tot de samenvoeging van 
alleen de waterschappen Axeler Ambacht en De verenigde Braakmanpolders (Model E). Om te kun-
nen bepalen wat het beste concentratiemodel zou zijn, had de studiecommissie een aantal criteria 
meegekregen. De meest wenselijke omvang van het toekomstige waterschap was één van de criteria 
en daarnaast moest worden gekeken naar de gewenste afstand tussen bestuur en bestuurden. Verder 
diende men te letten op de functie en betekenis van de waterschapszetel voor de regio en op de nivel-
lerende werking van een concentratie op de hoogte van de zuiveringsheffingen vanaf 1985. Van 
belang waren verder de eisen die het waterkwaliteitsbeheer stelde en de gevolgen van een water-
schapsconcentratie voor het personeel. 
Evenals bij de commissie Van der Wel speelden de overwegingen inzake het kwaliteitsbeheer de 
belangrijkste rol in het uiteindelijke fusievoorstel van de commissie. Vanuit dat gezichtspunt was er 
namelijk in de Kanaalzone geen plaats voor twee aparte waterschappen. Het waterkwaliteitsbeheer 
werd bovendien nog eens bemoeilijkt door het bestaan van de intergemeentelijke Afvalwaterleiding 
Kanaalzône Zeeuwsch-Vlaanderen (AWL) die al sinds 1966 in dat opzicht actief was in het werk-ge-
bied van beide waterschappen. 
Na hevige discussie hierover tussen beide waterschappen,467 was het beheer en onderhoud van die 
afvalwaterleiding in 1980 overgenomen door het waterschap Axeler Ambacht. De commissie achtte 
het principieel onjuist dat één waterschap (i.c. Axeler Ambacht) waterkwaliteitsbeheer uitoefende op 
het grondgebied van een ander waterschap (i.c. De verenigde Braakmanpolders) en bijgevolg de 
daarbij behorende verontreinigingsheffing inde. Vanwege een concentratie van zowel industrieel als 
huishoudelijk afvalwater vroeg het waterkwaliteitsbeheer juist in de Kanaalzone om een krachtdadig 
en slagvaardig optreden. De AWL vormde dus enerzijds de aanleiding om een fusie tussen beide 
waterschappen te bewerkstelligen, maar was anderzijds een splijtzwam die de fusie in de weg stond. 
Na alle criteria en argumenten zorgvuldig te hebben afgewogen, kwam de studiecommissie na drie 
jaar tot het unanieme besluit dat het minst integrerende Model E de beste optie was. 

                                                 
466  WZV/VBP, nr. 18, samenvatting commissieverslag (1981). 
467  Deze discussie moet nog nader worden bekeken. 
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Op 23 november 1979 bood de commissie haar eindrapport aan Gedeputeerde Staten aan. Schlinge- 
mann had de voorzittershamer toen al overgedragen aan gedeputeerde A.L. van Geesbergen. Volgens 
het rapport waren de eenheid van beleid en een efficiënt waterkwaliteitsbeheer de voornaamste 
argumenten die voor concentratiemodel E pleitten. Ook de afstand tussen het bestuur en de bestuurden 
bleef in dit model volgens de studiecommissie acceptabel. Bovendien ontstond er op die manier in 
Zeeuws-Vlaanderen een meer evenwichtige opbouw qua waterschapsgrootte.468 De ingreep in de 
personeelsorganisatie was bij de keuze voor dit model ook de minst pijnlijke en het functieverlies 
voor de streek het geringst.469 
In haar eindrapportering gaf de commissie bovendien te kennen dat Zeeuws-Vlaanderen na deze 
waterschapsfusie gedurende geruime tijd aan een periode van rust en consolidatie toe was. De weg 
naar samenvoeging van de twee waterschappen in de Kanaalzone was hiermee geëffend. 
In haar motivering van het besluit sprak de commissie ook over de ‘aandrang’ (lees: politieke druk) 
die zowel van rijkswege als door Provinciale Staten werd uitgeoefend om te komen tot een verder-
gaande waterschapsconcentratie in de provincie.470 Die ‘politieke druk’ was ingegeven door een 
aantal motieven, zoals de overheveling van het waterkwaliteitsbeheer aan de waterschappen, het 
rapport van de Diepdelverscommissie (1974) en de voorgenomen intrekking van de Wet op de 
Calamiteuze Polders van 1870. Naast die druk van buitenaf werd ook binnen de waterschappen zelf 
de noodzaak aangevoeld om verdere concentratie te onderzoeken. Bovendien viel er in de samen-
leving een ‘verhoogde belangstelling’ te bespeuren voor het waterschapsbestel die wees op een nood-
zaak tot samenvoeging. Die belangstelling was ontstaan door de publicatie van de regeringsnota: 
‘Naar een nieuw waterschapsbestel’ (1977) en het rapport van de Commissie Merckx getiteld: ‘Het 
bestuur van het waterschap’ (1979). In deze rapporten werd onder meer gewezen op de consequenties 
van de taakverbreding van de waterschappen door het uitoefenen van het waterkwaliteitsbeheer. Ook 
de verwevenheid van de waterstaatszorg met de taakuitoefening van lichamen van algemeen bestuur 
zoals het Rijk, de provincie en de gemeente werd daarin aan de orde gesteld, evenals de noodzaak dan 
wel wenselijkheid van schaalvergroting in het algemeen.471 
Met het aanbieden van het eindrapport van de studiecommissie was de kogel door de kerk en kon de 
gebruikelijke inspraakronde beginnen. Hiervoor werd een ‘marsroute’ uitgestippeld.472 Een belang-
rijke datum in die route was 13 december 1979. Gedeputeerde Van Geesbergen kwam op die dag 
zowel in Axel als Hoek uitleg geven over het standpunt van GS inzake de waterschapsfusie.473 
Na die bijeenkomsten werd in beide waterschappen een ‘bestuurlijke’ en een ‘ambtelijke’ werkgroep 
ingesteld die de voorgenomen samenvoeging verder moesten uitwerken (Tabel 41).474 Half januari 
1980 startten ze met hun werkzaamheden en eind juni presenteerden ze hun bevindingen aan Gedepu-
teerde Staten. In de vorm van een notitie werden die bevindingen door het college op 10 juli 1980 
aangeboden aan Provinciale Staten. Daarin werd gesteld dat het overleg tussen de werkgroepen had 
plaatsgevonden vanuit een positie van gelijkwaardigheid van de beide betrokken waterschappen. 
Bovendien waren de vermelde conclusies, uitgangspunten en aanbevelingen grotendeels in unani-
miteit tot stand gekomen, wat de goede samenwerking tussen beide werkgroepen én waterschappen 
benadrukte.  
 

                                                 
468  De indicatieve norm voor een waterschap werd in de regeringsnota ‘Naar een nieuw Waterschapsbestel’ op 

20.000 ha gesteld. 
469  WZV/VBP, nr. 24 (Rapport studiecommissie waterschapsconcentratie in Zeeuws-Vlaanderen). 
470  WZV/VBP, nr. 18, samenvatting commissieverslag (1981). 
471  WZV/VBP, nr. 18, samenvatting commissieverslag (1981). 
472  Die route bestond uit de volgende ‘etappes’. Op 7 december 1979 zou het rapport aan de betrokken water-

schappen worden toegestuurd. Op 13 december zou gedeputeerde Van Geesbergen het standpunt van GS ten 
aanzien van de fusie uiteenzetten; vervolgens moesten twee werkgroepen de fusie nader uitwerken. Daarna 
kregen de ingelanden van de betrokken waterschappen tot 13 januari 1980 gelegenheid hun mening kenbaar 
te maken.  

473  In Axel was de vergadering voorzien om 10.00 u. in het waterschapshuis aan de Burchtlaan. In Hoek vond 
de vergadering plaats om 15.00 u. in het waterschapshuis aan de Julianastraat. 

474  De ‘bestuurlijke’ werkgroep bestond uit drie leden van het dagelijks bestuur van de afzonderlijke water-
schappen. In de ‘ambtelijke’ werkgroep zat één vertegenwoordiger namens de administratieve en één 
namens de dienst van de twee waterschappen. 
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Tabel 41  Leden van de ‘bestuurlijke’ en ‘ambtelijke’ werkgroep. 
Waterschap Werkgroep Leden Functie 
De verenigde Braakmanpolders Bestuurlijke werkgroep Drs. R.C.E. Barbé Dijkgraaf 

F.K. Haak Gezworene 
Ambtelijke werkgroep J. Traas Griffier 
 J. Meesen Hoofd technische dienst 

Axeler Ambacht 
 
 
 
 

Bestuurlijke werkgroep P. van Hoeve Dijkgraaf 
 F.C. Verhelst Gezworene 
 A.J. van Pagee Gezworene 
Ambtelijke werkgroep J.W. Kusee Griffier 
 G. van der Waa Hoofd technische dienst 

 
4.6.4 Reacties van de waterschappen  
De uitleg die gedeputeerde Van Geesbergen tijdens de informatieve vergadering van 13 december 
1979 had gegeven, lokte bij De verenigde Braakmanpolders de nodige reacties uit. 
Hoofdingeland M.J. Goud merkte op dat fuseren een soort ‘modeverschijnsel’ was geworden. Maar 
met modeverschijnselen was in zijn ogen voorzichtigheid geboden en dat gold volgens hem ook voor 
de nakende waterschapconcentratie. Zijn collega H. Korst ging uitgebreid in op de ophanden zijnde 
fusie en wees daarbij op de tekort-schietende communicatie tussen de werkgroepen en de algemene 
vergadering van het waterschap. Hij verwoordde dat als volgt: ‘Terwijl het in politiek Middelburg en 
ver daarbuiten al jaren gonst over de waterschapsconcentratie, zelfs in termen van niet goedschiks dan 
maar kwaadschiks, wordt het bevoegd gezag van beide waterschappen eerst vandaag op 13 december 
1979 officieel in kennis gesteld over stappen die het provinciebestuur in deze gaat nemen. Deze gang 
van zaken is alleen maar te betreuren. Je zou zeggen: de goedkeuring achteraf wordt ons nog gegund! 
Juridisch ligt het wel niet zo, maar gevoelsmatig komt het zo over in de streek. In de geest van: over 
ons maar zonder ons. Een schot voor de boeg is echter niet van toepassing, het is eerder een schot 
achter de boeg!’ 475 
Ook de situatie met de AWL passeerde de revue. In 1978 had de algemene vergadering van De ver-
enigde Braakmanpolders zich in meerderheid loyaal opgesteld bij het voorstel tot overdracht van de 
AWL aan het Axeler Ambacht met de gedachte dat de druk op de concentratieketel daardoor zou 
afnemen. Het tegendeel bleek echter waar te zijn. Korst vroeg zich hardop af of toen niet het paard 
van Troje was binnengehaald! Hij rondde zijn kritische kanttekening af met de opmerking dat van de 
zijde van Provinciale Staten mocht worden verwacht dat ze wel overwogen en goed doordacht te werk 
gingen en geen overhaaste voorstellen deden. Dit laatste was dan wel niet gebeurd, maar of het 
allemaal zo overwogen was geweest, was hem niet duidelijk.476 
Hoofdingelande D. van Leeuwen, die de industriële vervuilers vertegenwoordigde, wilde weten waar-
om de visie van de commissie-Van der Wel was verlaten. Volgens hem gaf die visie een goede oplos-
sing voor de bestaande AWL-problematiek. Het geheel werd niet duurder en de afstand tussen bestuur 
en bestuurden zou daardoor niet worden vergroot. Kortom, alleen maar voordelen.  
Hoofdingelande J.D. Haak vermoedde dat de provincie deze fusie als een ‘testcase’ zag. Als er weinig 
verzet kwam, zou men op de ingeslagen weg voortgaan, ondanks de toezegging van een vijfjarige 
consolidatieperiode. Op die manier zou men steeds weer opnieuw worden geconfronteerd met con-
centraties, zonder dat daarvoor een goede argumentatie bestond. Volgens hem moest aan die ont-
wikkeling op een gegeven moment een halt worden toegeroepen. Met de opmerking: ‘juist in een tijd 
waarin de roep om schaalverkleining (sic) toeneemt zou de overheid in het belang van de ontwik-
keling van de burgerzin minder gemakkelijk naar het middel van concentratie moeten grijpen, eindig-
de hij zijn betoog.’  
Zijn collega C.P. Schelfhout was van mening dat de argumenten om tot concentratie te komen, 
namelijk de kwestie van de AWL en de waterzuivering, te weinig inhoud hadden. Hij betreurde het 
dat men in 1965 bij de vorige concentratie de weg van de minste weerstand had gekozen. Meer 
doortastendheid toen zou de huidige problematiek voorkomen hebben.477 

                                                 
475  WZV/VBP (verslag informele bijeenkomst op 13 december 1979). 
476  Ibidem. 
477  Ibidem. 
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Aan het einde van de bijeenkomst oordeelde de algemene vergadering van het waterschap De verenig-
de Braakmanpolders het noodzakelijk een brief te sturen aan GS waarin nog eens duidelijk haar kri-
tiek werd verwoord. De noodzaak van concentratie werd niet ingezien en daarom betreurd. De brief 
eindigde met de woorden: ‘De door het lid van uw college (Van Geesbergen) aangevoerde, op Rijks- 
en provinciaal niveau, alsmede in landelijk waterschapsverband ontwikkelde gedachten zijn voor onze 
algemene vergadering aanleiding geweest, zij het schoorvoetend, [zich] neer te leggen bij uw voor-
nemen om zo mogelijk per 1 januari 1981 te komen tot concentratie van beide waterschappen.’478 Van 
harte ging het dus allemaal niet. 
Bij het Axeler Ambacht hadden de kritieken ongeveer dezelfde inhoud, zij het dat er minder woord-
voerders waren. 
 
4.6.5 Nieuwe bestuurssamenstelling en districtsindeling 
De waterschapsconcentratie ging in per 1 januari 1982, een jaar later dan was voorzien, en impli-
ceerde een nieuwe bestuurssamenstelling.479 Voordat het zo ver was, werd een interim-bestuur aan-
gesteld om zo een soepele overgang van de oude naar de nieuwe situatie te bewerkstelligen. Dit hield 
in dat de dagelijkse besturen van beide waterschappen samen tijdelijk het bestuur zouden uitmaken 
van het nieuwe waterschap De Drie Ambachten (Tabel 42). De invulling van de functie van interim-
dijkgraaf zorgde echter voor een probleem. Tijdens de overgangsfase konden de dijkgraven van beide 
waterschappen uiteraard niet samen hun ambt blijven uitoefenen, zoals de overige bestuursleden.  
 
Tabel 42  Bestuurssamenstelling van de waterschappen Axeler Ambacht en De 
verenigde Braakmanpolders. 
Waterschap Gezworenen Hoofdingelanden Categorie 
Axeler Ambacht 5 24 ongebouwd 
 2 12 gebouwd 
 

2 10 
huishoudelijke 
vervuilers 

 1 4 industriële vervuilers 
Totaal 10 50  
De verenigde 
Braakmanpolders 4 14 ongebouwd 
 1 4 gebouwd 
 

1 2 
huishoudelijke 
vervuilers 

 - - industriële vervuilers 
Totaal 6 20  

 
Twee kapiteins op één schip was geen optie. Na onderling beraad tussen beide betrokkenen werd 
besloten dat oud-dijkgraaf Barbé van De verenigde Braakmanpolders als interim-dijkgraaf van het 
nieuwe waterschap zou fungeren. Oud-dijkgraaf Van Hoeve van het Axeler Ambacht nam in die 
overgangsfase genoegen met de functie van gezworene in het dagelijks bestuur. Er bestond op dat 
moment namelijk een vacature voor een gezworene namens de huishoudelijke vervuilers. De 
algemene vergadering van het Axeler Ambacht was echter niet blij met die ontwikkeling en vond dat 
Van Hoeve de post van interim-dijkgraaf had ‘verkwanseld’ ten voordele van Barbé (Tabellen 43 en 
44). 
 
Tabel 43  Chronologische lijst van de (interim-) 
dijkgraven van het waterschap De Drie Ambachten 
Naam Periode 
R.C.E. Barbé 1982 (januari-juni) 
P. van Hoeve 1982-1986 (december) 
F.C.E. Verhelst 1986-1990 (februari) 
W.A. Gosselaar 1990-1996 
H. Eversdijk 1997-1998  

 
                                                 
478  WZV/VBP, Brief van 17 december 1979. 
479  Volgens provinciaal besluit van 9 mei 1980 had de periodieke verkiezing van de hoofdingelanden moeten 

plaats vinden op 22 oktober 1980. Met de fusie in het vooruitzicht was deze verkiezing uitgesteld. 



165 
 

Tabel 44  Bestuurssamenstelling van het waterschap De Drie Ambachten. 
Categorie  Gezworenen % Hoofdingelanden % 
Gebouwd 4 40 23 46 
Ongebouwd 3 30 12 24 
Huishoudelijke vervuilers 2 20 10 20 
Industriële vervuilers 1 10 5 10 
Totaal 10 100 50 100 

 
Ook de functies van griffier en hoofd technische dienst zouden namelijk worden uitgeoefend door 
ambtenaren die afkomstig waren uit De verenigde Braakmanpolders.480 Tegen die achtergrond is het 
begrijpelijk dat de samenvoeging zeker in de beginfase door het bestuur van het Axeler Ambacht 
werd ervaren als een ‘machtsovername’, terwijl dat waterschap qua omvang de grootste was. Als 
pleister op de wonde kon interim-dijkgraaf, c.q. voorzitter Barbé op de eerste algemene vergadering 
van het nieuw opgerichte waterschap melden dat Van Hoeve door het dagelijks bestuur als waarne-
mend interim-dijkgraaf was aangesteld. De pijn zou enkele maanden nadien nog meer worden ver-
zacht toen Barbé benoemd werd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten.481 
Van Hoeve volgde hem medio 1982 op als dijkgraaf van het waterschap De Drie Ambachten. Hier-
mee was de balans aan de top van het waterschap weer enigszins in evenwicht gebracht. 
Bij de nieuwe bestuurssamenstelling werd rekening gehouden met hoge bebouwingsconcentratie in de 
Kanaalzone en ook met de ter plaatse aanwezige belangrijke concentraties van zowel huishoudelijk 
als industrieel afvalwater. Daarom was een aanzienlijke vertegenwoordiging van deze categorieën in 
het nieuwe waterschapsbestuur gerechtvaardigd (Tabel 45). De vertegenwoordiging van de categorie 
ongebouwd diende echter zodanig te zijn dat het nog steeds zwaarwegende belang van de landbouw-
sector werd gerespecteerd. Uit de districtsindeling van de twee opgeheven waterschappen482 had men 
geleerd dat dit niet goed werkte. 
Het veel grotere gebied van het waterschap De Drie Ambachten werd daarom gesplitst in slechts drie 
afzonderlijke districten. Het grondgebied van het voormalige waterschap De verenigde Braakman-
polders fungeerde voortaan als district I, terwijl het grondgebied van het eertijdse Axeler Ambacht 
werd opgedeeld in twee aparte districten, een noordelijk (district II) en een zuidelijk (district III).483 
De verdeling in drie districten betekende ook dat de grootte van de afzonderlijke districten nagenoeg 
gelijk was, namelijk circa 7.700 ha.  
 
Tabel 45  Gezworenen en hoofdingelanden van het waterschap De Drie Ambachten per categorie en per district. 
Categorie Gezworenen  Hoofdgelanden 

District I District II District III District I District  II District III 
Ongebouwd 2 1 1 8 7 8 
Gebouwd 1 1 1 4 4 4 
Huishoudelijke vervuilers 1 - 1 3 4 3 
Industriële vervuilers - 1 - 2 2 1 
Totaal 4 3 3 17 17 16 

 
4.6.6 Datum van concentratie 
Aanvankelijk was 1 januari 1981 als streefdatum voorzien voor de samenvoeging van beide water-
schappen. Deze datum bleek tijdens de loop van het concentratieproces niet haalbaar. Dit was mede 
een gevolg van de ruime termijn van voorbereiding die de werkgroepen nodig hadden om de samen-
voeging zorgvuldig voor te bereiden. Vooral de financiële verrekening tussen beide waterschappen 
had heel wat voeten in de aarde en nam daardoor veel tijd in beslag. Daarom werd besloten die con-
centratiedatum zo spoedig mogelijk na 1 januari 1981 te laten vallen, mede om de periode van on-
zekerheid voor het personeel zo kort mogelijk te houden. 
                                                 
480  J.I. Meesen zou na de overgangsfase als hoofd van de technische dienst fungeren. J. Traas werd griffier van 

het nieuwe waterschap omdat zijn collega J.W. Kusee van het Axeler Ambacht wegens pensioengerechtigde 
leeftijd was gestopt. 

481 Een combinatie van beide functies was niet mogelijk. 
482  De verenigde Braakmanpolders was verdeeld geweest in twee districten en Axeler Ambacht in vijf. 
483  District II omvatte globaal Terneuzen, Sluiskil-Oost, Zaamslag, Griete, Reuzenhoek, Poonhaven, Zaamslag-

Veer, Spui Margrette en omliggend gebied. District III omvatte globaal Axel, Koewacht, Overslag, Zuid-
dorpe, Westdorpe en omliggend gebied. 
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Op 27 maart 1981 namen Provinciale Staten het besluit dat de samenvoeging van de beide 
waterschappen met ingang van een nader te bepalen datum diende te geschieden.484 Die nader te 
bepalen datum bleek uiteindelijk 1 januari 1982 te zijn, precies een jaar later dan oor-spronkelijk was 
gepland. Deze datum werd door de waterschappen zelf aangedragen, omwille van administratieve, 
boekhoudkundige en organisatorische redenen. 
 
4.6.7 Naamgeving 
Voor de naamgeving van het nieuwe waterschap was advies gevraagd aan zowel de provinciale 
archivaris als aan de archivaris van het waterschap Axeler Ambacht. Uiteindelijk circuleerden zeven 
mogelijke namen, te weten: Terneuzens Kwartier, Waterschap Kanaalzone, Axeler Ommelanden485, 
Axeler Ambacht-Braakman, De Drie Ambachten, Waterschap Graaf Jan (voorgesteld door een hoofd-
ingeland van Axeler Ambacht) en simpelweg Ambachten (voorgesteld door een gezworene van De 
Verenigde Braakmanpolders). Aangezien er geen eenstemmigheid was bij de betrokken waterschap-
pen, werden aan Provinciale Staten twee voorstellen gedaan, te weten: De Drie Ambachten en Axeler 
Ambacht-Braakman. Die laatstgenoemde naam genoot duidelijk de voorkeur van de algemene verga-
dering van Axeler Ambacht,486 doch werd door de algemene vergadering van De Verenigde Braak-
manpolders met grote meerderheid verworpen. Om uit de impasse te raken werd ook nog de bena-
ming Midden-Zeeuws-Vlaanderen voorgesteld. Voor het dagelijks bestuur van De verenigde Braak-
manpolders was die naam wel acceptabel, maar het kon hierover niet beslissen omdat de algemene 
vergadering niet was geraadpleegd. Ook bij het Axeler Ambacht wilde het dagelijkse bestuur zijn 
mening niet kenbaar maken alvorens de algemene vergadering hierover was gehoord. Gedeputeerde 
Staten stelde daarom aan de Provinciale Staten voor om te kiezen voor de benaming De Drie Am-
bachten. Deze naam refereerde aan de voormalige ambachten Axel, Assenede en Boekhoute waar-
binnen het werk- en beheersgebied van het nieuwe waterschap was gelegen. Bovendien had die naam 
de voorkeur van de grootst mogelijke meerderheid van de bestuurlijke werkgroep.487 
 
4.6.8 Zetel en huisvesting 
Over de plaats waar de zetel van het nieuwe waterschap moest komen, was er ook geen eenstem-
migheid tussen beide waterschappen. Hier ging de ‘strijd’ tussen Terneuzen en Axel. Zowel de 
ambtelijke werkgroepleden namens het Axeler Ambacht als een groot deel van het personeel van ge-
noemd waterschap koos voor Axel als toekomstige vestigingsplaats. Via een brief aan Gedeputeerde 
Staten probeerde het personeel te bewerkstelligen om de zetel voor Axel te behouden (Tabel 46). Van 
Hoeve volgde hem medio 1982 op als dijkgraaf van het waterschap De Drie Ambachten. Hiermee was 
de balans aan de top van het waterschap weer enigszins in evenwicht gebracht. 
 
Tabel 46  Woonplaats van de personeelsleden van de water- 
schappen Axeler Ambacht en De verenigde Braakmanpolders. 
Huidige woonplaats 
 

Axeler  
Ambacht 

De verenigde 
Braakmanpolders 

Terneuzen 5 1 
Axel 10 - 
Heikant 1 - 
Hulst 1 - 
Zaamslag 1 - 
Hoek 1 5 
Sas van Gent - 1 
Totaal 19 7 
Bij de vestiging in Terneuzen moesten 13 personeelsleden over een 
grotere afstand heen en weer pendelen dan voorheen en zou voor 12 
personeelsleden de  afstand tussen de woon- en werkplaats korter worden.  
Voor één personeelslid bleef die afstand vrijwel gelijk. De argumentatie 
van J.W.C. Kock e.a. bleek dus niet terecht. 

                                                 
484  WZV/VBP, AA, nr. 17. 
485  De kritiek op deze naam was dat die in de volksmond al snel Dommelanden zou worden genoemd. 
486  Kritiek op deze naamgeving was dat bij veelvuldig gebruik door de telefoniste het gevaar bestond dat het 

toevoegsel Braakman zou worden weggelaten. 
487  WZV/VBP, nr. 18 (Rapport van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten). 
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In de brief werd erop gewezen dat bij vestiging in Terneuzen twaalf mensen dagelijks tussen de 
woon- en standplaats heen en weer zouden moeten reizen, terwijl dit anders tot vier personeelsleden 
beperkt bleef. Ook het aspect van de werkgelegenheid voor Axel en de bijzonder goede huisvesting in 
het semi-permanente gebouw waren in hun ogen belangrijke aspecten. Initiatiefnemer van deze brief 
was ontvanger J.W.C. Kock, die samen met zeven personeelsleden de brief ondertekende. 
Het dagelijks bestuur van het Axeler Ambacht verdedigde zijn voorkeur voor het behoud van de zetel 
in Axel488 in de algemene vergadering van 21 augustus 1980, door te wijzen op de hoge kostprijs van 
een eventueel nieuw te bouwen waterschapshuis in Terneuzen. Men had berekend dat die zou neer-
komen op 10 gulden per (herleide) hectare, terwijl de kostprijs bij uitbreiding van het bestaande 
waterschapsgebouw te Axel slechts 1 gulden per (herleide) hectare zou bedragen. Het was niet alleen 
een goedkopere oplossing, maar Axel zou hierdoor als tweede bestuurscentrum in de streek een 
tegenpool kunnen vormen tegen Terneuzen. Het dagelijks bestuur had hiervoor medestanders gevond-
en in het plaatselijk bestuur van de VVD-Axel en de kring Oost-Zeeuws-Vlaanderen van de Christe-
lijke Boeren en Tuinders Bond (C.B.T.B.).489  
Hoofdingeland J.J. Huigh van het Axeler Ambacht toonde zich een luis in de pels. Hij was namelijk 
vóór vestiging van de waterschapszetel in Terneuzen en vroeg zich af hoe men kon aantonen dat Axel 
meer centraal gelegen was dan Terneuzen. Het was hem een volslagen raadsel. Hij argumenteerde 
‘dat deze heren490 maar eens de fiets moesten nemen en dan de kilometers gaan registreren voor alle 
ingelanden van het nieuwe waterschap’. Zij waren toch de direct belanghebbenden? Ook het kosten-
aspect kon geen genade vinden in zijn ogen en viseerde daarbij de voorzitter/dijkgraaf Van Hoeve. ‘U 
gaat zelfs zover dat u de huisvestingskosten in Terneuzen tien keer zo hoog raamt dan die in Axel. 
Een berekening die aan deze bewering ten grondslag ligt heb ik niet bij de stukken gevonden. Ik acht 
het zeer verwerpelijk wanneer u dergelijke uitspraken doet, zonder dat daarvoor de benodigde bewijs-
stukken aanwezig zijn’. Hij wreef de voorzitter/dijkgraaf onder de neus ver naast de realiteit en de 
waarheid te zitten, tenminste als er gekeken werd naar de werkelijke huisvestingskosten nu en in de 
toekomst. ‘Ik ben geneigd te zeggen dat u met een loep heeft gekeken in de toekomst en daarbij een 
lelijke eend vergeleken heeft met een Rolls Royce. Zonder de kosten van die lelijke eend goed te 
kennen in uw verdere betoog, met betrekking tot de huisvestingskosten en de waterschapslasten in het 
algemeen, stelt u dat de provincie zich eigenlijk niet met zetelaanwijzing mag bemoeien omdat ze er 
ook niet financieel aan bijdraagt. Hoe u een en ander met financiële bemoeiingen kunt combineren 
begrijp ik niet. U haalt ook voorbeelden aan van situaties bij gemeentelijke herindelingen. U zoekt het 
mijns inziens te ver voorzitter, ook in die gevallen zijn er tal van beslissingen die door een hogere 
overheid worden genomen’. 
Huigh kon er nog wel inkomen dat Van Hoeve het recht om een bestuurszetel te kiezen voorbehield 
aan de algemene vergadering, maar dan had hij een aantal voorstellen moeten voorleggen. Omdat hij 
verzuimd had dit te doen en alleen maar argumenten had aangevoerd die kant noch wal raakten, leek 
het erop dat de wil van de voorzitter/dijkgraaf moest worden uitgevoerd.  
Niet alleen Huigh, ook hoofdingeland Pladdet was voor de zetel in Terneuzen en vatte dit kernachtig 
als volgt samen: ‘Wij zitten hier voor de belangen van het toekomstig waterschap en niet voor een 
gemeente!’ Wat de eventuele nieuwbouw in Terneuzen betrof, wist hij te melden dat er goede be-
staande gebouwen beschikbaar waren. Van de houten (prefab)gebouwen in Axel was algemeen 
bekend dat ze slecht waren en bovendien smoorheet in de zomer en energievretend in de winter.491 
Een heel ander geluid dus dan wat het personeel in hun petitiebrief hadden laten horen! 
GS stelde uiteindelijk aan Provinciale Staten voor om Terneuzen aan te wijzen als vestigingsplaats 
voor het nieuwe waterschap.492 Gezien de ligging was deze plaats het meest geschikt om de belangen 
van de ingelanden in beide waterschappen te dienen. Bij die voorkeur speelde ook een rol dat de 
Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen in Terneuzen was gevestigd.493 

                                                 
488  Die mening werd ook gedeeld door twee leden van de bestuurlijke werkgroep. 
489  WZV/AA, algemene vergadering van 21 augustus 1980. 
490  Bedoeld werden de twee afgevaardigden van het Axeler Ambacht in de bestuurlijke werkgroep die voor 

Axel als zetel van het nieuwe waterschap waren. 
491  WZV/AA, nr. 55. 
492  Besluit van de Provinciale Staten van 27 maart 1981en bekrachtigd bij K.B. van 22 juni 1981. 
493  Deze dienst was opgezet door de gezamenlijke waterschappen in Zeeland. 
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Voor een krachtdadige aanpak van het waterkwaliteitsbeheer in de kanaalzone leek het aangewezen 
een nauwe samenwerking te bewerkstelligen tussen beide instanties en dit kon het best als ze in de-
zelfde gemeente waren gehuisvest.494 
De keuze voor een geschikte locatie als zetel van het nieuwe waterschap werd toevertrouwd aan een 
huisvestingscommissie. Deze commissie werd op 9 juli 1981 ingesteld door de gezamenlijke dage-
lijkse besturen van het Axeler Ambacht en De verenigde Braakmanpolders, het overgangsbestuur 
genoemd, en was samengesteld uit een aantal leden van beide genoemde dagelijkse besturen. 
Het voorzitterschap ervan werd bekleed door een gezworene van het Axeler Ambacht. De commissie 
kreeg twee opdrachten mee. Eerst en vooral moest worden nagaan of er mogelijkheden aanwezig 
waren tot een definitieve huisvesting van het waterschapsgebouw in Terneuzen. Indien een dergelijke 
huisvesting per 1 januari 1982 niet beschikbaar zou zijn, diende er vervolgens te worden uitgekeken 
naar een tijdelijke huisvesting. Na het opstellen van het programma van eisen door de huisvestings-
commissie en de toetsing van de aangeboden gebouwen aan genoemde eisen, rapporteerde de 
commissie op 23 oktober 1981 aan het overgangsbestuur dat er maar drie gebouwen overbleven, die 
in principe bruikbaar waren voor huisvesting van het nieuwe waterschapsgebouw.495 Het ging hierbij 
om het ziekenfondsgebouw, het PZEM-gebouw496 en het voormalig klooster in de binnenstad. Vol-
gens de nieuwe opdracht die de huisvestingscommissie kreeg, moest er een onderzoek worden gedaan 
naar de ruimtemogelijkheden, de aanpassingsmogelijkheden, de kosten en het tijdstip van het beschik-
baar zijn van deze drie panden. Hiervan werd verslag uitgebracht op 13 november 1981. In dit rapport 
adviseerde de commissie éénstemmig om de zetel van het nieuwe waterschap te vestigen in het voor-
malige klooster.497 Volgens het commissierapport ging het om een zeer solide gebouw met ruim vol-
doende huisvestingsmogelijkheden en een zeer aanvaardbare aankoopprijs. De mogelijkheid om het 
gebouw zeer spoedig te verbouwen, zodat een snelle oplevering mogelijk was, betekende eveneens 
een pluspunt voor de keuze ervan.  
De aankoopprijs van het gebouw bedroeg 300.000 gulden. Aangezien het grondig moest worden 
gerenoveerd, om te voldoen aan de eisen van een modern waterschapskantoor, was nog een bedrag 
van 1,3 miljoen gulden nodig. 498 Het advies van het overgangsbestuur (hoewel niet unaniem) aan de 
allereerste algemene vergadering van het waterschap De drie Ambachten, gehouden op vrijdag 22 
januari 1982499, luidde om tot aankoop van het voormalig klooster over te gaan.500 
 
Een aantal hoofdingelanden spuide kritiek op de keuze van het dagelijks bestuur. Hoofdingeland Van 
Leeuwen, die de industriële vervuilers vertegenwoordigde, had moeite met de verhoging van het dijk-
geschot en de verhoging van de bijdrage per vervuilingeenheid.501 Ogenschijnlijk leek dat niet veel. 
Maar zoals met vele andere overheidsbelastingen die aan de burgers en het bedrijfsleven werden 
opgelegd en op zichzelf beschouwd reëel leken, was deze verhoging, cumulatief gezien in de loop der 
jaren, een veel te hoog bedrag in zijn ogen. Hij wees erop vervolgens dat lastenverlaging indertijd een 
belangrijk uitgangspunt was geweest bij het besluit tot de fusie van de twee opgeheven waterschap-
pen, maar dat daarvan in de praktijk weinig terecht leek te komen. 502  
Mevr. J.C. de Putter-Scheele, die de huishoudelijke vervuilers vertegenwoordigde, was van mening 
dat een tijdelijk aangesteld bestuur503 niet over de definitieve huisvesting kon en mocht beslissen. Ze 
trok de vergelijking met een demissionair kabinet dat alleen de lopende zaken heeft af te handelen. 

                                                 
494  WZV/VBP, nr. 18 (Voorstel tot polderconcentratie). 
495  Er waren aanvankelijk 12 kandidaat-gebouwen. 
496  Het acroniem PZEM staat voor Provinciale Zeeuwse Electriciteitsproductie Maatschappij. 
497 Op 7 januari 1982 werd nog een derde rapport uitgebracht door de commissie. Hierin werden een aantal aan-

vullingen op beide vorige rapportages geformuleerd. 
498  Voor het bedrag van 1,3 miljoen zou een lening aangegaan moeten worden met een annuïteit van 40 jaar.  
499  De besluitvorming hierover stond als punt 5 op de agenda van de algemene vergadering van 22 januari 1982. 

Dit luidde als volgt: ‘Voorstel tot het aankopen van het voormalig klooster te Terneuzen van de gemeente 
Terneuzen en beschikbaarstelling van een krediet voor aankoop en verbouw c.a. van bedoeld pand’. 

500  Het voormalig kloostergebouw was gelegen in de Korte Kerkstraat 19. In de volksmond werd deze buurt ook 
wel het Pastersbos genoemd. In dit gebouw was voorheen een tehuis voor daklozen gevestigd.  

501  Het dijkgeschot werd verhoogd met 2,34 gulden per ha. De bijdrage per vervuilingeenheid met 0,19 gulden. 
502  WZV/DDA, nr. 1 (algemene vergadering van 22 januari 1982). 
503  Vanaf 1 september 1982 zou er een definitief dagelijks bestuur in voege zijn. 



169 
 

De snelle besluitvorming kon daarom in haar ogen geen genade vinden. Door het nog enkele maanden 
uitstellen van de definitieve beslissing konden misschien nog andere kandidaat-gebouwen in beeld 
komen. Wellicht dat daar nog beter geschikte panden tussen zaten.504  
Hoofdingeland J.J. Huigh505 was pertinent voorstander van de nieuwe locatie. Volgens hem was het 
kloostergebouw een solide constructie met ruim voldoende huisvestingsmogelijkheden én bovendien 
voor een zeer aanvaardbare prijs. Die solide constructie werd dan weer in vraag gesteld door hoofd-
ingeland W.J. de Putter. Hij had bij inspectie van het gebouw veel grote en kleine scheuren gezien. 
Dit kon volgens hem alleen maar wijzen op verzakking van de bodem en hij voorspelde daarom extra 
(onderhouds)kosten in de toekomst. Ook over de omgeving was hij niet te spreken. Die was in zijn 
ogen ‘één en al verpaupering’.506  
Interim-dijkgraaf/voorzitter Barbé snoerde de criticasters de mond door te wijzen op het feit dat ze de 
ter inzage gelegde stukken blijkbaar niet (voldoende) hadden bekeken. Indien ze dat wel hadden 
gedaan, waren een aantal opmerkingen overbodig geweest. Hij verdedigde nog eens de keuze van de 
locatie en na een tweede vragenronde werd het voorstel van het dagelijks bestuur tot aankoop van het 
gebouw in stemming gebracht. Met 40 tegen 21 stemmen werd het voorstel aangenomen.507 
De keuze van het nieuwe waterschapsgebouw was het belangrijkste punt op de agenda van de eerste 
algemene vergadering van het pas opgerichte waterschap van 22 januari 1982.508 Het is een goed 
voorbeeld hoe het besluitvormingsproces met betrekking tot belangrijke zaken gebeurde. Eerst werd 
er een adviescommissie ingesteld die nader onderzoek moest doen. Daarna kwam dit punt op de 
agenda van de vergadering te staan. Na (soms ellenlange) discussies tussen voor- en tegenstanders 
moest uiteindelijk via een stemming een definitieve beslissing worden genomen. 
 
Een aantal aannemingsbedrijven uit de streek was betrokken bij de verbouwingen en aanpassingen 
van het pand, zodat het aan de eisen van de tijd en aan de bestuurlijke organisatie van het nieuwe 
waterschap voldeed. Om de opening een officieel tintje te geven, was de Commissaris der Koningin 
uitgenodigd. Die werd op vrijdag 17 december 1982 verwacht in hotel Rotterdam aan de Westkolk-
straat, samen met de andere genodigden. Daar kregen ze koffie aangeboden en om 14.30 u wandelde 
dit gezelschap (197 personen) naar het nieuwe waterschapsgebouw, waar de officiële opening plaats-
vond om 14.45 u. Daarna was er een uur voorzien voor de bezichtiging van het gebouw. Het gezel-
schap wandelde nadien terug naar hotel Rotterdam, waar enkele toespraken werden gehouden. Daarna 
was de aanbieding van een verversing voorzien. De plechtigheid werd besloten om 17.30 u. 
Ter gelegenheid van de opening werd een aantal geschenken aangeboden. Zo kreeg het waterschap 
van de gemeente Terneuzen een tinnen wandbord, terwijl een gedeelte van de aanplant van de tuin op 
kosten van de gemeente zou gebeuren. De Nederlandse Waterschapsbank gaf twee kistjes wijn. Van 
het personeel mochten de gebrandschilderde wapens van de voormalige waterschappen Axeler 
Ambacht en De verenigde Braakmanpolders gevat in een glas-in-loodraam in ontvangst worden 
genomen. Aannemingsbedrijf Gebr. Simons schonk een foto van het oude klooster. Door een aantal 
particuliere aannemers werden de gebruikelijke bloemen en planten aangeboden.509 De aannemings-
bedrijven Gebr. Geldof, De Ruijsscher en Zn, Gebr. Van de Hemel en het Zeeuwse Asfalt- en Aan-
nemingsbedrijf gaven een oude kaart van het grondgebied van De Drie Ambachten.510  
Oud-interim-dijkgraaf R.C.E. Barbé had op 23 november aan het bestuur van het waterschap al een 
fraaie authentieke kaart van het grondgebied van De Drie Ambachten aangeboden die een waardige 
plaats zou krijgen in het nieuwe waterschapshuis. Het hiervoor gevraagde bedrag van 1.450 gulden 
zou aan hem worden overgemaakt.511 Het nieuwe waterschapsgebouw werd voor het publiek 
opengesteld op woensdag 22 december 1982. 

                                                 
504  WZV/DDA, nr. 1 (algemene vergadering van 22 januari 1982). 
505  Huigh was inwoner van Terneuzen en bovendien in dienst van de gemeente. 
506  WZV/DDA, nr. 1 (algemene vergadering van 22 januari 1982). 
507  WZV/DDA, nr. 1 (algemene vergadering van 22 januari 1982). 
508  De vergadering werd gehouden in de Opstandingskerk in Terneuzen. Een religieuze omgeving dus, waar 

men een beslissing moest nemen over een voormalige religieuze site voor het nieuwe waterschapsgebouw. 
509  Deze aannemers werden niet met naam genoemd. 
510  WZV/DDA, nr. 241. 
511  Ibidem. De kaart die Barbé aanbood was geen cadeau. 
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De waterschapsgebouwen in Hoek en Axel stonden nu leeg en werden verkocht. Voor Hoek bleek er 
een particuliere kandidaat-koper te zijn die er een drukkerij in wilde onderbrengen en er 150.000 
gulden voor veil had. Voor het waterschapsgebouw in Axel bleek het gemeentebestuur interesse te 
hebben. Het dagelijks bestuur stelde de algemene vergadering voor om het gebouw voor 150.000 
gulden van de hand te doen. Nochtans was er een schattingsverslag van opgemaakt waarbij de waarde 
op 330.000 gulden werd gesteld!512 
 
Tabel 47  Vergaderdata van de algemene vergadering van het 
Waterschap De Drie Ambachten in de periode 1982-1990. 
Jaar Vergaderdata Totaal 
1982 22/1; 6/2; 26/5; 16/6; 22/7; 28/10; 8/12 7 
1983 3/3; 23/6; 27/10; 14/12 4 
1984 23/2; 21/6; 13/12 3 
1985 28/2; 27/6; 31/10; 11/12 4 
1986 27/2; 27/6; 30/10; 21/11 4 
1987 29/1; 15/5; 24/6; 26/11 4 
1988 24/3; 30/6; 7/12 3 
1989 16/2; 22/6; 27/9; 29/11 4 
Gemiddeld 4 
Voor het houden van algemene vergaderingen, waarbij gemiddeld 50 
personen aanwezig waren, was in het waterschapshuis aan de Korte Kerk- 
straat onvoldoende ruimte aanwezig. Dit probleem werd opgelost door 
elders te vergaderen. Het eerste jaar was dit in hotel De Milliano aan de 
Otheense Kreek. In de periode 1983-1986 kwam de vergadering bijeen 
bij de dienst Openbare Werken van de gemeente Terneuzen in de Burge- 
meester Geillstraat. Tussen 1986 en 1990 werd afwisselend vergaderd in het 
Churchillhotel in Terneuzen en het cultureel centrum De Halle te Axel. 
 
4.6.9 Bestuurlijke ontwikkelingen van het nieuwe waterschap tussen 1982 en 1998 
Voor het per 1 januari 1982 opgerichte waterschap werd een overgangsbestuur gevormd. Door dit 
overgangsbestuur moest zeer veel werk worden verricht om zo snel mogelijk tot de samensmelting te 
komen van de beide waterschappen. Niet alleen dienden alle verordeningen en overige regelingen van 
de beide opgeheven waterschappen ingetrokken te worden en door nieuwe te worden vervangen, maar 
bovendien moesten tal van andere besluiten en beslissingen worden genomen op velerlei terrein. 
Daarnaast dienden nieuwe bestuursverkiezingen te worden voorbereid die op 14 april 1982 zouden 
worden gehouden.  
De beëdiging van de nieuw gekozen hoofdingelanden R.H.G. Kerckhaert en M.M. Wieland op 6 mei 
1982 was een van de laatste officiële daden van interim-dijkgraaf Barbé, die een maand later de 
voorzittershamer overdroeg aan Pieter van Hoeve. In een terugblik op de afgelopen waterschaps-ver-
kiezing, met een opkomstpercentage van slechts 13%, merkte de scheidende interim-dijkgraaf op dat 
de partijpolitiek zijn intrede had gedaan in het waterschapsbestuur. Dat was een ontwikkeling die hij 
betreurde. In zijn ogen was het waterschap een orgaan van functionele democratie513 waar 
partijpolitiek niet op zijn plaats was. Toch sprak hij de hoop uit dat de partijpolitieke hoofdingelanden 
zich loyaal en royaal zouden inzetten voor het waterschap, over de partijgrenzen heen. 
In relatief korte tijd kon een goede organisatiestructuur worden opgebouwd, zodat de aan het water-
schap toevertrouwde taken op adequate manier konden worden behartigd. Uitgangspunt was dat in het 
gehele gebied voortaan een identieke werkwijze zou worden toegepast, waarbij gelijke voorzieningen 
werden verzekerd voor alle ingelanden en overige belanghebbenden in het nieuwe waterschap. 
Aanvankelijk werden de problemen door het dagelijks bestuur op ‘ad hoc’ basis aangepakt. Vanaf 
1984 kwam hierin verandering en werkte men met beleidsnota’s. De eerste beleidsnota werd goed-
gekeurd door de algemene vergadering van 21 juni 1984 en omvatte de periode 1984-1990 (Tabel 47). 
 

                                                 
512 WZV/DDA (algemene vergadering van 22 juli 1982). 
513 Barbé stelde dat de taak (of functie) bepalend is voor een waterschap. Deze taak ligt uitsluitend op het gebied 

van de waterstaatszorg. Deze beperking van de taakstelling maakt een waterschap tot een lichaam van 
functionele decentralisatie. Indien de bestuurders ervan worden gekozen door de inwoners van het water-
schap, is er sprake van functionele democratie. 
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Tabel 48  Leden van het dagelijks bestuur (gezworenen) van het waterschap De Drie Ambachten in 1987. 
Categorie Gezworenen 

District I District II District III 
Ongebouwd H. Korst, Sas van Gent M. Boogerd, Zaamslag W.J. de Putter, Axel 
 A.D. Riemens, Hoek   
Gebouwd M.J. Goud, Waarde A.J. van Pagee, Terneuzen C. Koster, Overslag 
Waterkwaliteit 
huishoudelijke 
vervuilers 

E.L. van Hecke, Philippine - E.A. Hack-de Feyter, Axel 

Waterkwaliteit 
industriële 
vervuilers 

- H.P. Cijsouw, Axel - 

Totaal 4 3 3 

 
De noodzaak van een planmatige aanpak werd door het dagelijks bestuur aangevoeld en diende als 
hulpinstrument bij het beheer en onderhoud van de bestaande, en ook bij de aanleg en verbetering van 
de toekomstige waterschapswerken. Zo’n meerjarenplanning bood bovendien aan de algemene 
vergadering - als beleidsbepalend orgaan - de mogelijkheid om de hoofdlijnen van het te voeren 
beleid daadwerkelijk te bepalen en de diverse aspecten daarvan beter te overzien.514 
In 1986 vonden er nieuwe waterschapsverkiezingen plaats en per 1 januari 1987 mochten de gekoze-
nen hun mandaat uitoefenen (Tabellen 48 en 49). ‘Revolutionair’ bij deze verkiezing was het feit dat 
de eerste vrouwelijke gezworene haar intrede deed in het dagelijks bestuur van het waterschap. 
Mevrouw E.A. Hack-de Feyter, echtgenote van de Axelse burgemeester A. Hack, viel die eer te beurt. 
Ze zou haar verkiezing moeten bewijzen door haar ‘mannetje’ te staan in de vergaderingen van het 
dagelijks bestuur.  
 
Tabel 49  Hoofdingelanden van waterschap De Drie Ambachten in 1987. 
Categorie District I District II District III 
Ongebouwd M.A. van de Bilt, Sluiskil M. Murre, Axel J.J.V. Govaert, Westdorpe 
 J.D.A. Haak, Hoek A.J. de Koeijer, Zaamslag A.H.G. Puylaert  
 A. van Driessen, Sas van Gent L.A. Dees, Zaamslag G.C.J. de Gronckel, Koewacht 
 K.J. Dieleman, Hoek J. de Feijter, Axel R.H.G. Kerckhaert, Westdorpe 
 L. Martens, Hoek G.J.M. de Moor, Zaamslag A.C.M. Verhaegen, Westdorpe 
 J. de Kraker, Hoek W.H.M. Termote, Sluiskil C.F.E.M. de Rechter, Koewacht 
 P.A. Kielman, Sluiskil J. de Kraker, Axel G.A. van Haelst, Zuiddorpe 
 C.P. Schelfhout, Kloosterzande  J.K. van Cadsand, Axel 
Totaal 8 7 8 
Gebouwd J.L. Bruggeman, Philippine J. de Regt, Zaamslag J. Vink, Axel 
 J. Dieleman, Hoek W.L. Simoen, Terneuzen L.C.M. van Haelst, Westdorpe 
 P.A. Bertram, Sas van Gent J.J. Huigh, Terneuzen G.J.P. van Waes, Westdorpe 
 W. Garskamp, Sas van Gent J. Dees, Zaamslag G.J.M. de Clercq, Zuiddorpe 
Totaal 4 4 4 
Waterkwaliteit 
Huishoudelijke 
vervuilers 
 

W.A. Gosselaar, Hoek 
J.F.A. Rammeloo, Philippine 
J.G.M. van Hecke,  
Sas van Gent 

J.C. de Putter-Scheele, Zaamslag 
M.M. Wieland, Zaamslag 
M. Hendriks-Heuts, Terneuzen 
A.L. Stoffels 

P.T.A.M.R. Apers, Koewacht 
J.M. van Schaik, Axel 
O. van Waes-Smet, Westdorpe 
 

Totaal 3 4 3 
Waterkwaliteit 
Industriële 
vervuilers 

I. van de Wege, Sas van Gent 
L.P. Stahl, Breda 

C.K. van der Gouwe, Sluiskil 
J. van der Wal, Ossendrecht 

S.P. van Sterkenburg, Axel 
 

Totaal 2 2 1 

 
4.6.10 De nieuwe Waterschapswet   
De nieuwe en lang verwachte Waterschapswet trad op 1 januari 1992 in werking en verving 
grotendeels de Waterstaatswet van 1900 (Bos-Boomsma 1995). De nieuwe wet was tot op zekere 
hoogte een raamwet. De Waterschapswet had namelijk niet de bedoeling om voor allerlei onder-
werpen een uitputtende regeling te geven. De wet stelde uitgangspunten die door de provincies verder 
moesten worden uitgewerkt, zoals met betrekking tot de oprichting en de reglementering van en het 
toezicht op de waterschappen. 

                                                 
514 WZV/DDA, periodeverslag 1982-1987. 
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De wet onderstreepte bovendien de steeds belangrijker wordende plaats die waterschappen in het 
Nederlandse staatsbestel innamen. De wet werd gefaseerd ingevoerd, waarvoor een termijn was 
voorzien van drie jaar.515 Bij deze fasering moest de hoogste prioriteit worden toegekend aan het ont-
werpen van nieuwe bepalingen van het Algemeen Zeeuws Waterschapsreglement betreffende de 
bestuurssamenstelling en de kostentoedeling. Hiermee was onverbrekelijk het opstellen van een kies-
reglement verbonden. Door de inwerkingtreding van de Waterschapswet diende ook een nieuwe be-
stuurssamenstelling te worden doorgevoerd. Het beginsel hierbij was de trits belang - betaling - zeg-
genschap. Als gevolg daarvan deden drie nieuwe categorieën bestuurders/belangenvertegenwoordi-
gers hun intrede in de waterschapsbesturen, namelijk de ‘pachters’, de ‘ingezetenen’ en de ‘gebruikers 
bedrijfsgebouwd’. De bestaande categorieën ‘huishoudelijke vervuilers’ en ‘industriële vervuilers’ 
gingen respectievelijk op in de categorie ‘ingezetenen’ en ‘gebruikers bedrijfsgebouwd’. Hierdoor 
veranderde niet alleen de omvang, maar ook de samenstelling van de algemene vergadering. De 
belangenvertegenwoordigers van een aantal categorieën werden namelijk meer dan gehalveerd.  
 
De nieuwe Waterschapswet voorzag ook in een aantal principiële financiële wijzigingen. Zo kon het 
waterschap voortaan een heffing opleggen aan de nieuwe categorieën ingezetenen en pachters, terwijl 
de heffing voor gebouwd in de toekomst mocht worden gerelateerd aan de waarde van de gebouwen 
in het economisch verkeer. Aan de omslagheffing moest wel een kostentoedeling voorafgaan.  
De werkgroep Voogd rapporteerde over een nadere uitwerking van de nieuwe Waterschapswet en 
haar gevolgen. Met het oog op een voldoende representatieve vertegenwoordiging besteedde het 
rapport van die werkgroep met name aandacht aan de samenhang tussen de zetelverdeling ‘nieuwe 
stijl’ in het algemeen bestuur en de door de wet verlangde kostentoedeling aan de diverse categorieën 
van belanghebbenden. Met andere woorden, elke categorie moest voldoende invloed kunnen uitoefe-
nen in het waterschapsbestuur. Hierbij werd gekozen voor een methode waardoor elke categorie over 
tenminste twee zetels kon beschikken. Dit uitgangspunt werd aangeduid als gelijkwaardig basis-
belang. De resterende zetels werden vervolgens verdeeld naar rato van de betaling.  
De algemene vergadering van het waterschap verklaarde zich in beginsel akkoord met dit principe, 
maar gaf ook aan dat de koppeling van de waterschapsverkiezingen aan de verkiezingen van de Pro-
vinciale Staten of de gemeenteraden afbreuk zou doen aan de eigen identiteit van het waterschap en 
‘politisering’ van het waterschapsbestuur in de hand zou werken. Die ontwikkeling viel niet te rijmen 
met de eigenheid van waterschappen, namelijk als dat van een functioneel bestuur met het oog op het 
waterstaatkundig beheer van een gebied.516 Het oorspronkelijke agrarische belang van waterschappen 
werd door deze veranderingen nog verder teruggedrongen. 
 
4.6.11 Communicatie neemt een grotere plaats in binnen het waterschap517 
Waterschappen waren lange tijd weinig communicatieve instellingen: het contact met de media en het 
grote publiek (vice versa) was praktisch nihil. Dat is te verklaren uit het feit dat waterschappen uit de 
aard van hun taakstelling overwegend te maken hadden met de landbouwsector. Door de invoering 
van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren werd die taakstelling verbreed en kregen ook 
burgers en bedrijven te maken met de werking van het waterschap. In de loop van de jaren ’70 werd 
de behoefte van meer informatievoorziening en voorlichting aan de bewoners van de streek door het 
bestuur van het Axeler Ambacht en De verenigde Braakmanpolders wel aangevoeld, maar niet nader 
ingevuld. Ook de media waren aanvankelijk niet zo geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de 
waterschappen. Pas vanaf de oprichting van het waterschap De Drie Ambachten bleek er langzaam 
een kentering te bespeuren in de aandacht van de media voor de waterschapswereld. De ingebruik-
name van het nieuwe waterschapskantoor vlakbij de Dijkstraat in Terneuzen - een straat met een niet 
smetteloze reputatie wegens het nachtleven - kon in 1982 op de nodige media-aandacht rekenen. De 
informatievoorziening en voorlichting verliepen aanvankelijk niet echt gestructureerd. Er werd vaak 
ad hoc gewerkt. Jaarlijks werd er een informatieboekje uitgegeven waarin de taken van het water-
schap en de bestuurlijke en ambtelijke organisatie stonden beschreven. 

                                                 
515 Op 1 januari 1995 moest de Waterschapswet volledig geïmplementeerd zijn. 
516  WZV/DDA, (jaarverslag 1991). 
517  Voor deze paragraaf werd gebruik gemaakt van de informatie die door mevr. M. van de Pas, hoofd commu-

nicatie bij het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, werd meegedeeld Waarvoor dank. 
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Ook de begroting en de waterschapstarieven stonden hierin vermeld. Omdat steeds meer niet-agrariërs 
zitting kregen in de algemene vergadering en hun mening over de te nemen besluiten gaven, werd het 
waterschap een steeds interessanter en aantrekkelijker ‘nieuwsitem’ voor de media. Over de algemene 
vergaderingen verscheen er altijd wel een artikel in de regionale pers.  
Vanaf 1990 nam de belangstelling voor het waterschap bij de burgers en de media sterk toe. Vooral 
het ‘incident’ met het vervuilde oppervlaktewater/rioolwater, veroorzaakt door de Vlaamse Zwarte 
Sluispolder nabij het gehucht de Staak te Sas van Gent518, werd niet alleen in de regionale, maar ook 
in de nationale Vlaamse media breed uitgesmeerd. Door al die media-aandacht kwam het waterschap 
tot het besef dat de communicatie professioneel moest worden aangepakt. Daarom werd de functie 
van voorlichter gecreëerd. Mevrouw Monique van de Pas was de eerste voorlichter van het water-
schap. In de loop der jaren werd ze meer en meer hét aanspreekpunt voor vragen van burgers en 
media. Tot de taak van de voorlichter behoorde ook het informeren van de regionale pers bij geplande 
belangrijke (waterstaats)werken.  
De naamsbekendheid van het waterschap bij het grote publiek nam nog verder toe na de opendeurdag 
van de waterzuiveringsinstallatie te Terneuzen in 1992. Hieraan besteedden de media veel aandacht. 
Om de communicatie met de inwoners nog verder te bevorderen, werd een regionaal advertentieblad 
ingeschakeld. Daarin verscheen maandelijks een informatierubriek onder de titel ‘waterschappelijk’, 
waarin uiteenlopende actuele zaken voor het voetlicht werden gebracht. Ook de jaarlijkse open-
deurdag in het kader van de Landelijke Waterschapsdag kon op ruime media-aandacht rekenen. Dat 
zorgde ervoor dat dergelijke opendeurdagen door vele honderden bezoekers werden bezocht. Door al 
deze communicatie- en voorlichtingsactiviteiten kroop het waterschap De Drie Ambachten langzaam 
uit zijn schulp en was het voor het publiek niet langer een grote onbekende. 
 
4.6.12 Waterschapsverkiezing van 2 maart 1994 
Ook naar aanleiding van de waterschapverkiezingen ‘nieuwe stijl’ in 1994 werd een actief communi-
catie- en voorlichtingsbeleid gevoerd. Daarin werd aandacht besteed aan de diverse doelgroepen zoals 
landbouworganisaties, politieke groeperingen, het bedrijfsleven en de milieu- en natuurbescherm-
ingsorganisaties.519 Daarnaast organiseerde het waterschap voorlichtingsbijeenkomsten voor zittende 
bestuurders, aspirant-bestuurders, agrarische belangengroepen, milieubeschermingsverenigingen, 
politieke partijen, maar ook voor individuele burgers. Door de Zeeuwse Waterschaps-bond werd in dit 
verband en ter ondersteuning van de diverse waterschappen de ‘Waterschapswijzer - Verkiezings-
krant I en II’ uitgegeven.  
De waterschapsverkiezing ‘nieuwe stijl’ was een gevolg van de nieuwe Waterschapswet, het daaraan 
aangepaste Algemeen Zeeuws Waterschapsreglement (AZW), het Bijzonder Reglement voor de Drie 
Ambachten en het Kiesreglement voor de waterschappen van de provincie Zeeland. De Provinciale 
Staten hadden besloten om de waterschapsverkiezingen gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezing-
en te houden. Hierdoor verwachtte men een hoger opkomstpercentage.  
In tegenstelling tot de gemeenteraadsverkiezingen waren er geen (politieke) partijen en was het aantal 
zetels per bestuurscategorie al vooraf vastgesteld. Er kon per bestuurscategorie alleen worden gestemd 
op personen. Op basis van het aantal behaalde voorkeursstemmen kon iemand een zetel in de desbe-
treffende bestuurscategorie toegewezen krijgen. Er was dus sprake van een ‘personenstelsel’ (Tabel 
50). Voor de categorie ‘gebruikers bedrijfsgebouwd’ gold een uitzondering. De kandidaten hiervoor 
werden via indirecte verkiezingen geselecteerd door de Zeeuws-Vlaamse Kamer van Koophandel en 
Fabrieken.  
Kandidaten met interesse voor een bestuursfunctie moesten dit uiterlijk op 18 januari 1994 vóór 16.00 
uur kenbaar maken bij het waterschapsbestuur. Dit gebeurde door het indienen van een speciaal daar-
voor bestemd formulier. Aansluitend begon een openbare zitting tot onderzoek van de ingeleverde 
kandidaturen. Tijdens die zitting vond per categorie ook de loting plaats voor de volgorde op de lijst 
van kandidaten. Die loting was geregeld in het Kiesreglement.  
Het organiseren van de verkiezing vereiste de nodige samenwerking met de gemeenten in het werk- 
en beheersgebied van het waterschap. Op administratief vlak had dit betrekking op het uitwisselen van 
kiezersbestanden en op technisch vlak ging het om de opbouw en inrichting van de stemlokalen. 

                                                 
518 Zie hierover ook hoofdstuk 6.6. 
519 WZV/DDA, jaarverslag 1993. 
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Tabel 50  Aantal kandidaten per bestuurscategorie en de beschikbare zetels (tussen haakjes)  
Waterschap Ongebouwd Pachters Gebouwd Ingezetenen Bedrijfsgebouwd 
De Drie Ambachten 7 (5) 2 (2) 22 (5) 26 (9) 6 (4) 
Voor de categorie pachters hoefde geen verkiezing te worden gehouden omdat het aantal kandidaten gelijk 
was aan het aantal voor die categorie bestemde zetels. 
 
Op de dag van de verkiezing waren er 40 stembureaus beschikbaar.520 Die werden bemand door een 
voorzitter en twee bijzitters. In totaal ging het dus om 120 personen. Daarnaast moesten er per stem-
bureau een aantal reserveleden worden aangeduid voor eventuele vervanging bij ziekte. De ‘recru-
tering’ hiervoor gebeurde bij waterschapsmedewerk(st)ers, (oud)bestuursleden, gepensioneerde perso-
neelsleden, echtgenoten van personeelsleden etc. De vergoeding van de stembureauleden bedroeg 200 
gulden, ook indien het vaste medewerk(st)ers betrof. Daarnaast werden ze de gehele dag kosteloos 
van eten en drinken voorzien.521 Voor de organisatie van de waterschapsverkiezing was een bedrag 
van 155.000 gulden voorzien in de begroting (Tabel 51). 
Uit de eindevaluatie bleek een aantal zaken voor verbetering vatbaar te zijn. Zo was één oproepings-
kaart voor alle bestuurscategorieën te prefereren boven een aparte oproepingskaart per categorie. Ook 
het stemmen bij volmacht voldeed niet aan de verwachtingen. Bij de stemgerechtigden was er name-
lijk nogal wat onduidelijkheid over het verschil tussen het gebruik van een schriftelijke volmacht en 
de overdracht van de oproepingskaart. Daarom werd aanbevolen om over te gaan naar een systeem 
waarbij de overdracht van de oproepingskaart mogelijk werd. Schriftelijke volmacht zou op die 
manier kunnen vervallen.522 Die overdracht zou echter alleen in hetzelfde stemdistrict mogen plaats-
vinden. Ook het feit dat een stembevoegde van buiten het waterschap niet de mogelijkheid had om 
iemand binnen het waterschapsgebied te machtigen, lokte heel wat negatieve reacties uit bij de 
betrokkenen.523 Bovendien werd de termijn voor de schriftelijke aanvraag van een volmacht als te kort 
ervaren en achtte men de publicatie en voorlichting daarover als onvoldoende.  
 
Tabel 51  Overzicht van de opkomstpercentages voor de verschillende bestuurscategorieën per waterschap524  
Waterschap  Ongebouwd % Pachters % Gebouwd % Ingezetenen % Bedrijfsgebouwd % 
De Drie Ambachten 55 - 42 48 48 
Hulster Ambacht 65 85 60 65 65 
Het Vrije van Sluis 61 85 43 54 61 

 
4.6.13 De ambtelijke diensten onder een eenhoofdige leiding525 
De opdracht van de waterkwaliteitstaak was voor het waterschap De Drie Ambachten de aanleiding 
tot een complete herziening van de organisatiestructuur. In opdracht van het dagelijks bestuur werd 
een ambtelijke stuurgroep ‘Heroriëntering Organisatie Structuur’ (HOS) ingesteld die een inventari-
satie moest maken van alle taken die het waterschap had te vervullen en van alle disciplines die in de 
organisatie aanwezig waren. De stuurgroep werd bijgestaan door het externe adviesbureau ODRP526 
en een vertegenwoordiger van de werknemersorganisatie ABVA/KABO. Begin 1992 werd het advies 
van deze stuurgroep aan het dagelijks bestuur aangenoden. Bij de behandeling van dit advies in de 
algemene vergadering op 3 september 1992 werd besloten die nieuwe integrale organisatiestructuur in 
te voeren. De technische en administratieve dienst van het waterschap zouden voortaan onder de 
éénhoofdige leiding van de secretaris komen te staan. Die nieuwe organisatiestructuur moest eind 
1993 zijn afgerond. Dit werd de taak van de ondertussen tot secretaris bevorderde Meesen (Tabel 52). 

                                                 
520  Evenveel als er stemdistricten waren binnen de inliggende gemeenten. 
521  Dat bedrag was als volgt opgesplitst: 175 gulden vergoeding en 25 gulden voor reiskosten. De reserveleden 

kregen 100 gulden voor het ‘stand-by’ zijn. Tellers konden rekenen op een vergoeding van 50 gulden. 
522  Het gebruik van de overdracht zou dan gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem kunnen geschieden, 

ongeacht voor welke categorie men stembevoegd was. 
523  Voor deze buiten het waterschapsgebied wonende stembevoegden was wel een speciaal stembureau voorzien 

waar ze hun stem konden uitbrengen. 
524  De waterschapsverkiezingen bij het waterschap De Drie Ambachten hadden beduidend minder aantrekkings-

kracht dan bij de overige waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen.  
525  Voor deze paragraaf werd gebruik gemaakt van de informatie die door dhr. J. Meesen, voormalig hoofd van 

de Technische Dienst van het waterschap De Drie Ambachten, werd verstrekt. Waarvoor dank. 
526  Dit adviesbureau was een onderdeel van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. 



175 
 

Tabel 52  Organogram van het waterschap De Drie Ambachten in 1993. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur werd een aantal afdelingen ‘nieuwe stijl’ opgericht, 
zoals Algemene Zaken (beleid en juridische zaken), Middelen (financiën), Waterbeheer (kwaliteit en 
kwantiteit) en Waterkeringen en Wegen. Aan het hoofd van iedere afdeling stond een afdelingshoofd. 
Samen vormden deze hoofden het Management Team (MT) dat onder leiding stond van de secretaris. 
Dit Management Team vergaderde iedere week en behandelde alle voorstellen, ingekomen zaken en 
plannen. Op grond van de in het Management Team besproken zaken stelde de secretaris, in overleg 
met de dijkgraaf, een ontwerpagenda op voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur en eventueel 
voor de algemene vergadering. 
Met die nieuwe organisatiestructuur beoogde men een betere coördinatie te bewerkstelligen tussen de 
technische, juridische en financiële aspecten van de uitvoering der waterschapstaken. Daarnaast werd 
een meer integrale benadering in de advisering aan bestuursorganen beoogd en een betere afstemming 
tussen beleid en uitvoering. Tevens was het de bedoeling om een betere aansluiting te krijgen bij de 
landelijke ontwikkelingen betreffende de uitvoering van de waterschapstaken en de organisatie van 
het waterschapsbestuur. Dankzij de krachtdadige aanpak van secretaris Meesen kon de implementatie 
van de nieuwe organisatiestructuur tijdig en op goede wijze worden voltooid.527 In 1992 waren er 70 
medewerkers in dienst van het waterschap.528 
 
4.6.14 De fusie bleek een goede zaak te zijn 
De vóór de fusie bestaande scepsis tegen de samenvoeging bleek enkele jaren later al te zijn weg-
geëbd. Bij het afscheid van dijkgraaf P. van Hoeve in 1986 zei zijn opvolger F.C.E. Verhelst in zijn 
speech: Niemand wil nog terug naar de greppel- en kinderkoppentijd.529 Waterschapsambtenaar J.I. 
Meesen, hoofd technische dienst van het waterschap, sprak bij diezelfde gelegenheid uit dat de fusie 
een goede zaak is gebleken. Het waterschap had zich in zijn vijfjarig bestaan volledig bewezen en 
bleek na aan het hart te liggen bij iedereen die erbij betrokken was.530 
Scheidend dijkgraaf Piet van Hoeve gaf in zijn afscheidsrede een ‘overall’-conclusie over de fusie-
golven die het Zeeuws-Vlaamse polderlandschap na 1965 hadden overspoeld: De wereld van 1965 is 
voorgoed voorbij en ik zeg nadrukkelijk: en gelukkig.531 Tezelfdertijd liet hij een kritisch geluid horen 
richting Middelburg onder de volgende bewoordingen: ‘Ik heb twee samenvoegingen zeer bewust en 
intensief meegemaakt. Ik zou het bevoegde gezag, zijnde het Provinciaal Bestuur, dringend willen 
vragen: laat toch eens wat rust in die waterschapswereld. U bewijst de streek en in het bijzonder onze 
medewerkers geen dienst, door op geregelde tijden met reorganisaties naar buiten te komen. Het geeft 
alleen maar onrust en vertraging in de taakuitvoering’. 

                                                 
527  Mondelinge mededeling C. Boeije, voormalig hoofd Algemene Zaken waterschap De Drie Ambachten. 
528  WZV/DDA (jaarverslag 1992). 
529  Verhelst was aanvankelijk tegenstander van de fusie (mondelinge mededeling). Een kinderkop is een kassei.  
530  WZV/DDA, nr. 1 (algemene vergadering van 21 november 1986). 
531  Ibidem. Van Hoeve had al in 1965 gepleit voor één waterschap in de Kanaalzone. 
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Kadertekst 2  Delen uit de rede van F.C.E. Verhelst bij het afscheid van zijn voorganger dijkgraaf Piet van 
Hoeve. Ze geven op treffende en humoristische wijze de ontwikkeling van kleine onafhankelijke polderbesturen 
weer en daarnaast een aantal karaktertrekjes van de afscheidnemende dijkgraaf.  
………………….De reglementen schrijven o.a. voor, dat ook een dijkgraaf per de eerste van de volgende maand waarin hij 
65 wordt zijn pensioen dient te aanvaarden. 
Overigens lijkt mij, dat dijkgraven gezonde mensen zijn, of het is een gezonde functie want van de VUT heb ik bij deze 
categorie nog nooit gehoord. Bij onze dijkgraaf mocht je de uitlating VUT nauwelijks noemen. Volgens mij houdt de VUT 
voor hem in van een jonge kerel een oude vent maken. Maar nu dit reglement zo luidt, horen wij niets van hem. Vele malen 
hebben wij tijdens de vele vergaderingen gehoord: “Dames en Heren, reglementen zijn er om opgevolgd te worden!” Dit 
was dan vaak ook het einde van de discussie. Dit is een van zijn punctuele eigenschappen. Zijn voorzittershamer hanteerde 
hij nog veel secuurder dan vele klokken lopen. 
Wanneer op de D(agelijks) B(estuur)-vergaderingen zijn hamer de eerste tik gaf, zag ik meerderen hun klok gelijk zetten 
want dan was het exact 9 uur.  
Van bruggen, omleidingen en files had hij blijkbaar nooit last. Hij was nooit te laat. 
Meer dan 36 jaar heeft meneer Van Hoeve de waterschappen bestuurd. Niet altijd mocht hij de hamer hanteren. Als 
jongeling begon hij in juli ’50 bij de toenmalige Koegorspolder als bestuurslid. Hij zat kennelijk al vlug naar dat hamertje te 
kijken, waarschijnlijk met de ambitieuze gedachte: wanneer krijg ik dat in mijn vingers. Na 5 jaar primaire training als 
bestuurder was het al zover en werden de strepen omgeruild voor sterren, hij werd op 14-6-’55 dijkgraaf van de 
Koegorspolder; voor ons nog in de goeie oude tijd. Een (of een paar) polderwerkers die vaak ook geleend of aangevuld 
werden uit het vaste personeelsbestand van de boeren. Nog liefst in een tijd, dat op bedrijven niet veel te doen was. De 
werktuigen bestonden uit spa, schop, riek en zeis. 
Met de fiets werd door de dijkgraaf gecommandeerd en gecontroleerd, soms ook geassisteerd door een paar gezworenen. Op 
het eind van de week nog een rit naar de ontvangergriffier om mee te delen aan wie en wat betaald moest worden. Dat was 
het rustige landmans en dijkgraafs-leven, dat van jaar tot jaar zo voort kabbelde tot 1965. De sloten die er waren werden 
schoongemaakt, soms met de spade gedolven en in de wegen werden, als de laatste ploegen uit de polder verdwenen waren, 
in de winter de putten opgevuld.  
De hoeveelheid werk hing af van hoe droog of hoe nat het najaar was geweest. Hoe het teveel aan hemelwater binnen de 
polder in zee moest komen kon ook de dijkgraaf vaak niet oplossen. Zeker als de buurpolder wat hoger lag hing er veel af 
van collegialiteit, vooral onder de dijkgraven. 
Die tijd had ons Provinciaal Bestuur al in de gaten dat die collegiale gedachten nu niet zo unaniem waren. 
In 1965 werden alle Zeeuwse polderbesturen vriendelijk geboden hun polders in te leveren en werden er 9 waterschappen 
geformeerd. Afgelopen met de autonomie van de polders. Het werden nu waterschappen die op moderne leest moesten 
worden ingericht. Bestuur, Griffie, Technische Dienst. De dijkgraaf verantwoordelijk voor het geheel. De zwaarte van deze 
funktie hield in dat sterren niet meer voldoende kracht uitstraalden voor deze bevelvoering en er moesten nu balken aan te 
pas komen. 
………………Een van de 9 waterschappen was het waterschap Axeler Ambacht. Waardig voor de functie van dijkgraaf was 
de heer P. van Hoeve, dijkgraaf van de Koegorspolder. Kundig man met ervaring kreeg de opdracht het waterschap Axeler 
Ambacht te formeren en in te richten. Geen klein karwei om van vele kleintjes een grote te maken. 
Na enkele jaren reeds liep het gesmeerd, geholpen door een paar ruilverkavelingen en subsidie’s uit ’s lands schatkist die 
toen goed gevuld was, kwamen er onder zijn leiding mooie waterlopen en gladde wegen. Als Axelaar voelde graaf Van 
Hoeve zich koning in zijn “Axeler Ambacht”. 
………………Ons Provinciaal bestuur was kennelijk zo tevreden over het werk van onze 9 waterschappen en droeg daarom 
de waterschappen (een) nieuwe taak op. Naast de traditionele taken nl. Waterkering, Waterbeheer en Wegenzorg werd de 4e 
taak, de waterzuiveringstaak (kwaliteit) toegevoegd. 
Ons gebied was zijn tijd vooruit want wij hadden al een A.W.L. (afvalwaterleiding), een apart publiekrechtelijk lichaam 
waarin de gemeenten Axel, Terneuzen en Sas van Gent participeerden. 
Uit waterschapshoek bekeken lag A.W.L. in 2 waterschappen. Dat zinde ons Provinciaal Bestuur niet, dat moest bijeen 
komen om een goed beheer mogelijk te maken. 
Samenvoeging van De verenigde Braakmanpolders en Axeler Ambacht werd vriendelijk opgelegd door ons Provinciaal 
Bestuur. 
Teleurgesteld dat zijn Axelse graafschap opgeheven werd, wenste dijkgraaf Van Hoeve zich terug te trekken, misschien tot 
hoofdingelande in het nieuw te vormen waterschap; wat later de naam zou krijgen van “De Drie Ambachten”.  
Dijkgraaf Barbé van De verenigde Braakmanpolders nam de taak op zich en fungeerde als dijkgraaf in de 
overgangsperiode. Toen echter de functie van gedeputeerde van de Provincie Zeeland meneer Barbé naar Middelburg riep 
en daardoor de dijkgraafsfunctie weer vacant werd, hoor ik meneer Van Hoeve nog zeggen: “Nu stel ik mij weer 
beschikbaar”. Ik heb liever te werken dan wachtgeld te ontvangen. 
………………Daarnaast gaf hij nog leiding aan een grote boerderij, voorzitterschap C.B.T.B. (lange tijd), alsmede 
bestuurder in de Cooperatieve Suikerindustrie en ik weet ook dat kerkelijke zaken zijn volle aandacht hadden. 
Wanneer dan dit alles en nog wel meer dingen eens op een rij staan, begrijpt u zeker, dames en heren, dat de heer Van 
Hoeve nooit tijd had om op vakantie te gaan. Trouwens een uitgebreid diner vindt hij ook zonde van de tijd die daar voor 
nodig is. 
Hij gunde ons elke vergadering een aperitief, twee vond hij teveel om helder van geest te blijven. Ik kan u verzekeren dat alle 
besluiten welke onder zijn leiding genomen zijn, en dat zijn er vele, onder bijzondere heldere geesten zijn geschied. 
Onze D(agelijks) B(estuur) vergaderingen waren altijd ’s morgens, dus goed uitgeslapen bestuurders met de nodige koffie en 
vlak voor de rondvraag een aperitief. 
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Heel veel werk is door u verzet, stapels stukken gelezen, want u kende uw taken als voorzitter voortreffelijk. Niet goed 
voorbereid kwam niet voor. 
…………………U hield ons vaak voor:“Heren, besturen is beslissingen nemen en beslissingen nemen houdt vaak in: knopen 
doorhakken!” Maar ook knopen kunnen zo verschillend zijn. Je hebt rechtse knopen maar ook linkse knopen en ook nog wel 
een soort kunstknopen. 
Wanneer dan zo een mix van knopen voor je ligt is het vaak waar kies je voor om door te hakken. 
Het kan soms ingewikkeld zijn. 
De heer Van Hoeve heeft zeer veel knopen bij het waterschap doorgehakt en gaat nu de hamer en bijl overdragen. 
…………………Bedankt namens ons bestuur voor de vele toegewijde jaren aan de waterschappen besteed. 
Uit een samenspel van accuraatheid, zuinigheid en samenwerking is een resultaat gegroeid dat voor ieder te zien is en 
gezien mag worden. Proficiat hiermee en bedankt hiervoor. 

 
Met deze woorden onderstreepte hij nog eens duidelijk zijn persoonlijke visie op de nieuwe concen-
tratieplannen, maar gaf daarmee ook het gevoelen van veel waterschapsbestuurders (en het water-
schapspersoneel) weer. 
 
4.6.15 Nieuwe concentratieplannen 
De ‘vermaning’ van Van Hoeve richting Middelburg was aan dovemansoren gericht. Bij de in-
werkingtreding van het nieuwe waterschap De Drie Ambachten per 1 januari 1982 hadden Gedepu-
teerde Staten al gesteld dat deze fusie als eerste stap moest worden gezien (Tabel 53). Met andere 
woorden, een volgende stap naar een eventuele verdergaande waterschapsconcentratie lag toen al in 
het verschiet. De rust aan het waterschapsfront, waarop Van Hoeve zinspeelde, zou dus maar van 
tijdelijke duur zijn. Die volgende stap hield de samenvoeging in van de drie waterschappen op 
Zeeuws-Vlaams grondgebied. De wijzigingen op gebied van de waterstaatwetgeving met de invoering 
van de Wet op de Waterhuishouding (1 juli 1990) en de Algemene Waterschapswet (1 januari 1992), 
evenals het vraagstuk van de (water)zuiveringsheffingen waren de concentratiebevorderende factoren. 
Precies zeventien jaar later - per 1 januari 1999 - zou het waterschap Zeeuws-Vlaanderen de taken van 
de drie bestaande Zeeuws-Vlaamse waterschappen overnemen. 
 
Tabel 53  Dagelijks bestuur en hoofdingelanden van het waterschap De Drie 
Ambachten op 1 januari 1997. 
Categorie/functie Naam Woonplaats 
Dijkgraaf H. Eversdijk Rilland-Bath 
Gezworenen   
Ongebouwde eigendommen M. Boogerd Zaamslag 
Pachters A.R.E. van Bambost Overslag 
Gebouwde eigendommen B.E.A.M. IJsebaert Axel 
Ingezetenen O.H.M. van Waes-Smet Westdorpe 
Gebruikers bedrijfsgebouwd H.P. Cijsouw Axel 
Hoofdingelanden   
Ongebouwde eigendommen M.W. Dekker Hulst 
 Ing. M.H. Haak Hoek 
 A.A.C. Pauwels Sas van Gent 
 W.H.M. Termote Sluiskil 
Pachters K.J. Dieleman Hoek 
Gebouwde eigendommen P.A. Bertram Sas van Gent 
 B.M. Grootjans Terneuzen 
 F.K. Hamelink Zaamslag 
 A.J. van Pagee Terneuzen 
Ingezetenen P.Th.A.M.R. Apers Koewacht 
 J. Dieleman Axel 
 A.A.P. van Himme Terneuzen 
 G. Klaassen Hoek 
 P.R.L.M. Mullaert Hoek 
 A. Paauwe Zaamslag 
 J.M. van Schaik Axel 
 L.C. Verlinde Terneuzen 
Gebruikers bedrijfsgebouwd M.A. van de Bilt Sluiskil 
 J. Dees Zaamslag 
 J. van der Wal Ossendrecht 
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4.7 Samenvatting en conclusies 
 
Uit dit hoofdstuk is gebleken dat de watersnoodramp van 1953 aan de basis lag van veranderingen op 
polderbestuurlijk vlak. De invoering van de Deltawet moest voorkomen dat een dergelijke ramp in de 
toekomst nog eens kon voorvallen. Ook de deltanorm werd toen ingevoerd. Dat betekende dat alle 
zeedijken moesten worden verhoogd en verzwaard tot een bepaalde hoogte en breedte. 
De kleinschaligheid van het poldergebied in Zeeuws-Vlaanderen stond de uitvoering van een der-
gelijk grootschalig plan echter in de weg. Het Rijk zou het grootste deel van de kosten betalen (75%). 
Het aandeel van de polders zou beperkt blijven tot 10% als men vrijwillig besloot tot de vorming van 
grotere waterschapsverbanden. Was men daartoe niet bereid, dan zou het aandeel van de polders stij-
gen naar 20%.  
Op provinciaal niveau werd besloten een commissie in te stellen die de wenselijkheid van de polder-
concentratie moest onderzoeken. Haar eindconclusie bevestigde die wenselijkheid. Desondanks sprak 
ongeveer een derde van de betrokken polders zich uit tegen de op handen zijnde concentratieplannen. 
Men was voornamelijk bang voor lastenverzwaring. Nochtans was in de nieuwe (waterschaps)struc-
tuur een nieuwe groep meebetalers voorzien, namelijk de bezitters van gebouwde eigendommen.  
 
Gedeputeerde Staten namen in december 1964 de beslissing om alle bestaande vrije polders en water-
schappen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen op te heffen en in plaats daarvan drie nieuwe waterschappen op 
te richten. De provinciale invloed op polderbestuurlijk vlak wordt hiermee nogmaals geïllustreerd. 
Wegens de aanwezigheid van het Kanaal van Gent naar Terneuzen werd het middengedeelte (het 
onderzoeksgebied) uiteindelijk opgedeeld in twee aparte waterschappen: Het Axeler Ambacht ten 
oosten en De verenigde Braakmanpolders ten westen van genoemd kanaal. Doordat de calamiteuze 
waterkeringen (buitenbeheer) aan de kust door de overheid werden gefinancierd, bleven deze eigen-
aardig genoeg buiten de concentratie. Pas in 1977 zouden ze definitief worden opgeheven. De Neder-
landse gedeelten van de internationale polders werden eind 1965 opgeheven en daarmee viel definitief 
het doek over dit merkwaardige en unieke fenomeen in de Nederlandse polder- en waterschapshis-
torie.  
De bestuurlijke vernieuwing tengevolge van de oprichting van de nieuwe waterschappen bestond 
onder meer in de invoering van een nieuwe bestuurscategorie: de hoofdingelanden. Voorts werd het 
beheersgebied van de waterschappen opgedeeld in een aantal districten. Op die manier wilde men de 
afstand tussen bestuur en bestuurden minimaliseren. Om de beheers- en onderhoudskosten over een 
grotere groep omslagplichtigen te kunnen verdelen, werd naast de bestaande categorie ongebouwd 
ook de categorie gebouwd geïntroduceerd. De consequentie daarvan was echter wel dat de land-
bouwers aan bestuurlijke invloed en dus zeggenschap moesten inboeten. 
 
Ook de invoering van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (1970) had op bestuurlijk vlak 
grote invloed. De noodzaak om te komen tot een efficiënter waterkwaliteitsbeheer zou zelfs de aanlei-
ding vormen tot een nieuwe concentratieronde die leidde tot de opheffing van de in 1965 opgerichte 
waterschappen Axeler Ambacht en De verenigde Braakmanpolders. Een bestaande intergemeentelijke 
organisatiestructuur (AWL), die in het beheersgebied van beide waterschappen zorgde voor de afvoer 
van industrieel en huishoudelijk afval, leek aanvankelijk roet in het eten te gooien. Dit bestuurlijk ‘ob-
stakel’ kon uiteindelijk in 1980 uit de weg worden geruimd, zodat de weg vrij was voor de fusie van 
de twee bestaande waterschappen in het onderzoeksgebied tot het Waterschap De Drie Ambachten. 
Die fusie was een feit op 1 januari 1982 en had zeven jaar aan voorbereidingstijd gekost. Op be-
stuurlijk vlak hield deze waterschapsfusie de introductie in van twee nieuwe bestuurscategorieën, 
namelijk de huishoudelijke vervuilers en de industriële vervuilers. Dit ging opnieuw ten koste van de 
categorie ongebouwd. 
 
De invoering van de nieuwe Waterschapswet in 1992, een raamwet, betekende dat er een nieuwe 
bestuurssamenstelling moest worden doorgevoerd. Het beginsel hierbij was de trits belang - betaling - 
zeggenschap. Concreet betekende dit dat er drie nieuwe groepen belangenvertegenwoordigers hun 
intrede deden in het waterschapbestuur. Het ging hierbij om de categorieën pachters, ingezetenen en 
gebruikers bedrijfsgebouwd. Die laatste twee vervingen de bestaande belangengroepen huishoudelijke 
vervuilers en de industriële vervuilers. 
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Door deze nieuwe indeling onderging de samenstelling en ook de omvang van de algemene vergade-
ring een ingrijpende wijziging. Het aantal vertegenwoordigers van enkele categorieën zou namelijk 
meer dan gehalveerd worden. Aangezien iedere categorie voldoende invloed moest kunnen uitoefenen 
in het waterschapsbestuur, werd gekozen voor een methode waardoor elke belangengroepering over 
tenminste twee zetels kon beschikken (gelijkwaardige basisbelang). De resterende zetels werden 
vervolgens naar rato van de betaling verdeeld. Bovendien werden de waterschapsverkiezingen voor-
taan aan de gemeentelijke of provinciale verkiezingen gekoppeld om zo een grotere kiezersschare te 
bereiken. Tegenstanders vonden dat deze werkwijze de ‘politisering’ van het waterschapsbestuur in de 
hand zou werken. 
Per 1 januari 1999 werden de drie bestaande waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen samengevoegd tot 
het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.  



180 
 

 
 


