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5 De waterkering: zeedijken en vooroevers 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Een bedijking vergt een grote kapitaalsinvestering. Enerzijds moeten er gronden worden aangekocht 
en dijken opgeworpen om het buitenwater tegen te houden, en anderzijds weteringen gegraven en 
sluizen gebouwd om het overtollige binnenwater af te kunnen voeren. En dat is pas het begin. Al snel 
moeten de verse dijken worden verzwaard en verhoogd. Vooral bij polders die vlak aan de kust lig-
gen, kunnen stromingen en stormvloeden een ernstige bedreiging vormen voor de vooroever. De ge-
schiedenis levert ons daarvan tal van voorbeelden, zoals tijdens de bekende Allerheiligenvloed van 
1570. Er moest dus veel geld, en soms onverwachts erg veel geld worden gespendeerd in enerzijds het 
versterken van de buitenglooiing van de dijk en anderzijds het versterken van de vooroever van een 
zeepolder.  
In dit hoofdstuk wordt bijzondere aandacht besteed aan de aanleg van zeedijken in het onderzoeks-
gebied. Daarbij wordt aangegeven hoe de dijkaanleg in de loop der eeuwen is veranderd en welke 
technieken men hierbij gebruikte. Daarnaast wordt stilgestaan bij de veranderingen in de bedijkings-
techniek. In de loop van de negentiende eeuw raakten wetenschappelijke inzichten steeds meer 
ingeburgerd in de waterstaatswereld. Onderzocht is welke invloed dit heeft gehad op de wijze waarop 
de polderbesturen hun taak uitoefenden. Voorts is nagegaan hoe men in het onderzoeksgebied is 
omgegaan met het typische Zeeuwse fenomeen van de oever- en dijkvallen.  
Als gevolg van de invoering van de Deltawet en de deltanorm gelden sinds de jaren vijftig van de 
vorige eeuw geheel nieuwe normen voor de afmetingen van de zeedijken. Daarom wordt ook beschre-
ven welke invloed de deltawerken hebben uitgeoefend op de dijkbouw en dijkzorg in het onderzoeks-
gebied. Begonnen wordt echter met een kort algemeen overzicht van de visies op de bedijkingen en de 
dijkzorg vanaf de zestiende eeuw. 
 
 
5.2 Visies op de dijkzorg vanaf de zestiende tot de twintigste eeuw  
 
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op verschillende inzichten van deskundigen op het gebied van 
de waterstaat en dijkzorg vanaf de 16de tot de 20ste eeuw. Achtereenvolgens komen Vierlingh, Matelé 
en Caland aan bod. In de twintigste eeuw weerspiegelt de Deltawet (1958) de visie van de ingenieurs 
van Rijkswaterstaat op het vlak van de waterkering. Daarom wordt er aan deze wet ook aandacht 
besteed. 
 
5.2.1 Andries Vierlingh 
Zeker vanaf de zestiende eeuw waren dijkbouwers zich bewust van het feit dat brexems of oevervallen 
een zeedijk konden aantasten. De West-Brabantse bedijkingspecialist en rentmeester van Steenbergen 
Andries Vierlingh ging uitvoerig in op het bestrijden van de brexems in zijn ´Tractaet van dijckagie`, 
een werk dat algemeen wordt beschouwd als een voortreffelijke weergave van de stand van zaken op 
het terrein van de waterstaat tijdens de zestiende eeuw. Sulcke vijanden moeten met macht wederstaen 
worden was zijn devies (De Hullu & Verhoeven 1920: pl. X). Het enige antwoord dat de polders en 
waterschappen in die tijd hadden tegen oevervallen, was het leggen van een inlaagdijk achter het 
bedreigde deel van de zeedijk. Dit betekende dat een deel van de polder werd prijsgegeven aan het 
zeewater. Vierlingh was voorstander van de bouw van Vlaamse hoofden. Dit waren de strekdammen 
die haaks op de stroming werden aangelegd om deze uit de buurt van de zeedijk te houden. 
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Dergelijke hoofden sorteerden in de loop van de zestiende eeuw bij Terneuzen het nodige succes (De 
Kraker 1997: hfdst 12). Verder gaf Vierlingh aan hoe een zeedijk met krammatten en zelfs met een 
steenglooiing onderhouden diende te worden om brexems te voorkomen.  

5.2.2 Jan Matelé 
Jan Matelé was landmeter en onder meer dijkgraaf van de Zuiddorpe-Noordpolder. Gedurende een 
periode van ongeveer vijfendertig jaar, tussen 1695 en 1731, was hij actief bij een aantal bedijkingen 
in de streek. Hij schreef hierover een verhandeling. Daarin besprak hij technische verbeteringen 
inzake de bedijkingen, zoals het aanleggen van vercortingen, de wijze van afsluiting van stroom-
geulen en het gebruik van zogeheten bookhamers532 bij het bezoden van dijktaluds.533 Verkortingen 
waren lage dijkjes of dammen die over het in te dijken schorgebied werden aangelegd, inclusief de 
geulen. Daardoor nam de stroming van het zeewater langzamerhand af en werd het na een zekere tijd 
mogelijk om zo dicht mogelijk langs de zee te bedijken. In de ogen van Matelé lag de kunst van het 
bedijken in het breken van de stroming.  
Om het sluiten van de stroomgaten te bevorderen en de stroming in een geul af te remmen, promootte 
hij de aanleg van plasbermen op de bodem van de stroomgeulen. Dergelijke plasbermen moesten 
volgens hem worden gemaakt van graszoden. Matelé sprak in dit verband over een vloer van clooten 
(kloetelingen). Dat was een ander procedé dan de toen gangbare plasbermen van rijs- of wilgenhout. 
Niet alleen op dijktechnisch vlak had hij een mening, ook aangaande de dijkdirectie had hij een duide-
lijke visie. Bij de aanstelling van landmeters moest volgens hem worden gekeken naar hun praktijk-
ervaring. Het was niet aan te raden om hiervoor een jonge (onervaren) snaak in dienst te nemen. 
 
5.2.3 De achttiende en negentiende eeuw en Abraham Caland 
Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw kreeg men een beter inzicht in de vooroeververdediging. Ter 
beveiliging van de vooroever werd het zinkstuk ontwikkeld, een variant op de vanouds gebruikelijke 
krammat. Dergelijke zinkstukken liet men, verzwaard met stenen, afzinken op de meest kwetsbare 
plekken van de vooroever zodat de uitschuring door het zeewater kon worden tegengegaan. Door het 
peilen van de vooroever trachtte men die zwakke plekken op te sporen. Op basis van loodpeilingen, 
die op geregelde tijdstippen werden herhaald, kon worden nagegaan waar en hoeveel een vooroever 
tussen was afgekalfd. Inzicht in de oorzaken ontbrak echter nog. Door toedoen van de Provinci-
aleWaterstaat kreeg het vooroeveronderzoek in de loop van de 19de eeuw meer aandacht en werden de 
oevervallen en -afschuivingen wetenschappelijk onderzocht. 
In 1833 beschreef de Zeeuwse waterstaatsingenieur Abraham Caland in zijn Handleiding tot de kennis 
der dijksbouw en zeeweringskunde praktische en nuttige oplossingen voor zowel bedijkingen als de 
vooroeververdediging. Volgens de visie van Caland moest een vooroever aaneensluitend worden 
verdedigd. Wegens de hoge kosten kon dit in de praktijk echter niet worden gerealiseerd. Daarom 
ontwikkelde hij een ‘stelsel van vaste punten’. Dit hield in dat alle uitstekende punten zoals nollen en 
dijkhoeken moesten worden versterkt, zodat de tussenliggende oevers relatief veilig waren voor de 
zeestroming en minder bescherming nodig hadden. In de periode 1816-1826 was Caland als water-
staatsingenieur in Zeeuws-Vlaanderen gestationeerd. Onder zijn krachtdadige leiding werd begonnen 
met het omvormen van de krammatdijken naar steendijken (Kool-Blokland 2003: 198-200). 
De Zeeuwse geoloog en aardrijkskundige Ferdinand Seelheim ontwikkelde in het derde kwart van de 
negentiende eeuw het systeem van grondboringen. Op die manier kon beter inzicht worden verkregen 
in de opbouw van de grondlagen van de vooroever. Uit diezelfde periode dateert de introductie van de 
helmduiking. Helmduikers werden aanvankelijk ingezet om te controleren of de zinkstukken nog op 
hun plaats lagen, later ook om de vooroever te inspecteren. 
Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw is het vooroeveronderzoek een exclusief domein geworden 
van Rijkswaterstaat. Door allerlei innovaties zijn de vooroeverpeilingen sindsdien steeds nauw-
keuriger geworden. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt op de vooroeververdediging nader 
ingegaan.  
 

                                                 
532  Bookhamers werden gebruikt om het vlas te pletten. 
533  Het onuitgegeven werk van Matelé uit 1731 luidt: Corte lessen, discoursen en opmerckingen raeckende de 

wercken en directie van nieuwe dijckagien. 
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5.2.4 Deltawet (1958) 
Na de watersnoodramp van 1953 werd de Deltacommissie ingesteld. Deze Staatscommissie moest de 
minister van Verkeer en Waterstaat adviseren over de te nemen maatregelen die een nieuwe ramp 
konden voorkomen. In mei 1953 kwam de Commissie al met haar eerste advies. In totaal zou de Com-
missie vijf adviezen uitbrengen die uiteindelijk uitmondden in de Deltawet van 8 mei 1958.534 Volg-
ens deze wet moesten alle zeedijken in Zeeland op deltahoogte worden gebracht. Als referentiepunt 
hiervoor werd een hoogte van NAP + 5,50 m aangehouden.535 Volgens een mathematisch rekenmo-
del was dat de hoogte die een superstorm kon bereiken. Een dergelijke storm kon zich volgens die be-
rekening eens in de 4.000 jaar voordoen. Door de Deltawet werd de bestaande infrastructuur van zee-
dijken langs de oever van de Westerschelde aangepast aan de nieuwe deltanorm, waardoor de bestaan-
de en dikwijls ongelijke kruinprofielen van de verschillende zeedijken werden opgetrokken tot gelijke 
hoogte. Het resultaat was een massief én gelijkmatig lint van zeeweringen langs de Westerschelde. 
 
 
5.3 Aanleg van zeedijken 
 
5.3.1 Bedijkingen in de zeventiende en achttiende eeuw 
5.3.1.1 Bedijkingstechniek 
Voordat een schor bedijkt kon worden, moest eerst worden nagegaan of de stroming van de zee niet te 
veel op de aan te leggen dijk was gericht. Ook was van belang of de bodem waarop de zeedijk zou 
worden aangelegd, geschikt was om de zware dijk te dragen. Een veenachtige ondergrond moest 
worden gemeden omdat dit tot verzakkingen kon leiden. Op een ondergrond van spier of vetachtige 
klei kon het bovenliggende dijklichaam zich slecht hechten en bestond er een grote kans op ‘weg-
glijden’. Een zandbodem was voldoende draagkrachtig, maar te doorlatend. De gesteldheid van de 
ondergrond was dus in hoge mate bepalend was voor het tracé van de aan te leggen zeedijk. Daardoor 
hebben sommige zeedijken een bochtig verloop. 
Een bedijking kon niet worden uitgevoerd zonder de aanwezigheid van een landmeter. Bij grotere 
polders konden er dat zelfs twee zijn. Voor de bedijking van de Beoostenblij-Benoordenpolder werd-
en Lieven de Meijer en Jan Vincke als landmeters aangesteld (Prinsen 1993). 
 

 

Figuur 18  Kaart met een schematische voorstelling van een bedijking met daarop de spekdammen, haagkaden, 
schaapsstallen… aangegeven (uit: Vierlingh, Tractaet van dijckagie, fig. 40). 
 

                                                 
534  In 2005 zou deze wet opgaan in de Wet op de waterkering. 
535  Dat was 0,95 m hoger dan de stormvloedstand van 1953 te Vlissingen. 
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Bij de bedijking van bijna alle polders ten zuiden van het Axelse Gat, in de omgeving van Zuiddorpe 
en Koewacht, was de Zuiddorpenaar Jan Matelé als landmeter betrokken. Ook bij de inpoldering van 
de Vogelschorpolder en Kleine Huissenspolder was hij als landmeter actief. Bij zowel de Albertpolder 
als Autrichepolder was Lucas Hoorenbault uit Gent de dienstdoende dijkgraaf/landmeter.536 
Nadat een landmeter het dijktracé had uitgemeten en met paaltjes of stokken had aangegeven, werd 
begonnen met het graven van kleine wigvormige sleuven (kielspitten) tot op de vaste grond. De ver-
schillende dijkvakken werden met genummerde palen aangegeven zodat iedere aannemer wist waar 
hij moest beginnen en eindigen. Omdat de aarde voor de dijk uit het buitendijkse voorland werd ge-
haald, diende men in de voorgelegen schorren diepe putten te graven. Om te voorkomen dat die putten 
bij vloed zouden vollopen, moest er eerst een kade worden aangelegd, ook wel verskade of achterkade 
genoemd (Figuur 18). De grond hiervoor haalde men uit de sloten die aan beide zijden van de vers-
kade werden gegraven. De ruimte tussen de verskade en de aan te leggen dijk, waar de dijkaarde werd 
gehaald, noemde men schaepsstallen. Deze schaapstallen hadden meestal een lengte van 60 roeden (+ 
230 m) en werden aan weerszijden afgesloten met een haechkade. Bij een doorbraak van de verskade 
kon men zo de overstroming tot één schaapstal beperken. De dijkwerkers in de droog gebleven 
schaapstallen konden dan blijven werken.  
De schaapstallen waren onderverdeeld in vakken van 10 roeden (38,5 m) breedte die door specdam-
men van elkaar werden gescheiden. Deze dammen waren bedoeld voor de afvoer van dijkaarde uit de 
schaapstallen. Bovendien moesten ze na de voltooiing van de zeedijk een te sterke stroming langs de 
pas aangelegde dijk voorkomen. Te sterke schuring kon immers gaten veroorzaken.  
Nadat deze voorbereidende werken waren voltooid, kon aan de opbouw van de zeedijk worden begon-
nen. Hiervoor werd eerst een voorversch537 opgeworpen. Zo’n voorvers is het eerste beginsel van een 
dijklichaam aan de binnenglooiing van de dijk (Tabel 54). De aarde hiervoor kwam uit de binnen-
bermsloot. Deze sloot diende na de bedijking voor de afvoer van het zilte kwelwater dat door de zee-
dijk kon tranen. Daarna werd het dijklichaam opgemaakt met goede dijkaarde (spijse). Hierop werd 
streng gecontroleerd. Het was namelijk ten strengste verboden om derrie (veen), ruijchte en vuijlnis-
sen ofte eenige leeghe tonnen in het dijklichaam aan te brengen. Ook dode dieren mochten niet in het 
dijklichaam worden verwerkt. 
 
Tabel 54  Afmetingen van de achterkade en voorvers van de Beoostenblij- 
Benoordenpolder. 
Benaming Breedte Hoogte Kruinbreedte Bezoding 
Achterkade 3,60 m 1,35 m 0,75 m Aan de zeezijde moesten zoden

van 12 cm dikte worden gelegd
Voorvers 10 m 1,80 m 1,50 m - 

 
Nadat het dijklichaam was opgemaakt, werd de dijk ter versteviging aan de zeezijde beharnast (be-
kleed) met kloetelingen (zware kleizoden). Daaroverheen werden nog eens graszoden gelegd.538 Hoe-
wel de dijkaarde doorgaans uit het aanpalende voorland werd gehaald, kwam het in de praktijk ook 
voor dat er onvoldoende voorland aanwezig was. De benodigde grond moest dan van verderaf gelegen 
schorren worden gehaald. Dit gebeurde door vletters met hun vletschuiten of boten met een platte 
bodem. Meestal waren hiervoor hoogaarsen in gebruik.539  
Zowel aan de land- als aan de zeezijde van de zeedijk werd een brede strook grond vrijgelaten, de 
buiten- en binnenberm.540 Beide bermen dienden ter ondersteuning en versteviging van het dijktalud 
en om verzakkingen (sitten) te voorkomen. Hierdoor werd het risico verkleind dat het zeewater gaten 
in het dijktalud zou slaan. 
Een buitenberm lag over het algemeen hoger dan de binnenberm en had een breedte van circa 5 à 10 
m. Daarnaast had de buitenberm nog een tweede functie. Ingeval van dijkschade of een dijkdoorbraak 
kon de aarde ervan worden gebruikt voor het opvullen van de in het dijktalud gevallen gaten. 

                                                 
536  Lucas Hoorenbault behoorde tot een bekende Gentse familie van kaartenmakers en schilders. 
537  Zo’n voorvers was gemiddeld 1,10 m hoog en 4,95 m breed.  
538  Kloetelingen waren ca. 16 cm dik, graszoden ca. 11 cm. De juiste dikte hing samen met het vasthechten van 

de graswortels in het dijklichaam. 
539  Ook is er soms sprake van Ertvelders. Dit zijn eveneens schuiten met een platte bodem. 
540  Dit was niet bij alle bedijkingen het geval. 
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De binnenberm diende niet alleen ter ondersteuning van het dijklichaam, maar werd ook gebruikt als 
polderweg waarover het transport van en naar de landerijen kon geschieden. 
De gemiddelde hoogte van een zeedijk schommelde tussen de 2,50 tot 3,50 m (De Kraker & Bauwens 
2000: 102) en was gekoppeld aan het gemiddelde hoogwaterpeil. De hoogte van de zeedijk van de 
Beoostenblij-Benoordenpolder was voorzien op 3 m, terwijl de kruin eveneens 3 m breed moest zijn.  
De breedte van de dijkzate of dijkstaal verschilde echter nogal. 
Voor de bestedingen 1 tot 47 was de basisbreedte van de dijk 18 meter, voor de dijkvakken 48 tot 55 
echter 22 m en voor de laatste zeven bestedingen (58 tot 62) 20 meter (Prinsen 1993: 204). De bredere 
dijkzate was nodig aan de oostelijke zeedijk die paalde aan het Hellegat. Een zwaarder dijklichaam 
moest daar instaan voor een betere verdediging van de nieuwe polder. 
Een bestaande zeedijk moest soms kort na de aanleg al worden verhoogd. Dit was bijvoorbeeld nodig 
voor de noordelijke zeedijk van de Zaamslagpolder. In 1671 werd beslist om het dijkgedeelte aan het 
Notense Gat te verzwaren om de golven beter te weerstaan.  
De gemiddelde kruinbreedte van een zeedijk schommelde rond 4 meter. Het buitenbeloop aan de 
zeezijde kreeg meestal een helling van 1 : 3. Het binnenbeloop aan de landzijde had een steiler talud 
en bedroeg 1 : 2. Uit de praktijkervaring had men geleerd dat de golven op een minder steil buiten-
talud eerder braken en daardoor minder schade aanrichtten aan de zeedijken.  
Bij de aanleg van een zeedijk moest rekening worden gehouden met het feit dat het dijklichaam na 
verloop van tijd wat verzakte. Daarom waren de aannemers verplicht om hun aanbesteding 10% hoger 
te maken dan in het aannemingscontract stond vermeld. Een dijk die volgens het aannemingscontract 
3,20 m hoog moest zijn, diende door de aannemers te worden opgeleverd met een hoogte van 3,52 m. 
Bij gebrek aan goede waterpasinstrumenten gebruikte men een eenvoudig timmermanswaterpas om 
de hoogte van de dijk te bepalen. Ook werd hiervoor soms de horizon als richt- en meetpunt gebruikt. 
Door deze grove wijze van werken waren er bij het opmeten nogal wat afwijkingen te bespeuren (De 
Hullu & Verhoeven 1920).  
Aannemers die met hun besteding aan elkaar grensden, waren verplicht om een ‘overlapping’ te ma-
ken, zodat de beide bestedingen als het ware in elkaar werden vervlochten en er geen kijffgaten541 
konden ontstaan. Voor de Beoostenblij-Benoordenpolder was die overlapping bepaald op 3,50 m 
(Prinsen 1993).  
Dijkwerkers hadden maar weinig werktuigen ter beschikking om hun zware taak uit te voeren. De 
voornaamste waren de cordewagen of een houten kruiwagen en spaden. Indien de ondergrond het 
toeliet, werd ook gebruik gemaakt van paard en kar om de dijkaarde ter plaatse te voeren.542 Ook 
werden paard en kar gebruikt voor het aanrijden van de aarde in het dijklichaam, zodat het een 
steviger structuur kreeg.  
Om de paarden van de diverse aannemers van elkaar te onderscheiden, liet men ze voor de aanvang 
van de bedijking brandmerken. Dit was een taak voor de hellebaardier. Hij kreeg hiervoor een ver-
goeding van 0,30 gulden per paard. Bovendien moest hij erop toezien dat er geen snotterighe, ruij-
dighe of schurfte paarden door de aannemers werden gebruikt. Ze konden de gezonde paarden name-
lijk besmetten. Paarden die tijdens bedijkingswerken doodgingen - en dat gebeurde regelmatig – 
moesten op minstens 200 meter afstand van de zeedijk worden begraven op een diepte van minimaal 
0,80 m. In de Albertpolder is nog een perceel land bekend als ‘paardenkerkhof’. Dit perceel ligt onge-
veer 900 meter verwijderd van de zeedijk van genoemde polder.  
Bij de bedijking van de Autrichepolder (1617), een polder die niet aan het vaste land paalde en waar 
geen drinkputten met zoet water aanwezig waren, werd een waterbevoorradingsschip ingezet om de 
paarden dagelijks van vers drinkwater te voorzien.543 Zo kreeg schipper Pieter Andries voor het 
brengen van zoet water naar de polder 255 gulden, dit is 3 gulden per dag. Zijn collega Marten van 
Pammen mocht 183 gulden incasseren om dit werk gedurende 61 dagen uit te voeren. Schipper 
Lieven Aerents was hiervoor 52 dagen in de weer en kreeg 156 gulden. Een vlug rekensommetje leert 
dus dat de paarden gedurende 198 dagen of ruim 6 maanden benodigd waren bij de bedijking van 
genoemde polder. 

                                                 
541  Een kijfgat is een gat in een dijk waarover men het oneens is wie van de partijen het moet dichten. 
542  Dit was gelimiteerd tot vier karren en acht paarden per dijkbesteding. 
543  In de bedijkingsrekeningen staat een post opgenomen getiteld: Betalinghe vande gagien vande waeter-sche-

pen. 
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5.3.1.2 Krammatten en onderhoudswerken 
Nadat een dijk was opgemaakt, werd op de meest door het zeewater bedreigde plaatsen een krammat 
op de buitenglooiing aangebracht. Die moest als extra versteviging van de zeedijk dienen. Normaal 
gesproken werd zo’n mat tweemaal per jaar aangebracht. In het voorjaar (zomermat) en in het najaar 
(wintermat). Bij de vervaardiging van krammatten werden dijkhaken gebruikt voor het vlechten en 
krammen ervan. Deze dijkhaken mochten niet langer zijn dan 2,20 m en de haak aan het uiteinde niet 
langer dan 5,5 cm, anders werden ze als wapentuig aangezien!  
In 1684 werd het krammatten van de zeedijk van de Zaamslagpolder aangenomen door Adriaen 
Lammens en Pieter Biscop. In het aannemingscontract stond vermeld dat de zomermat moest worden 
opgeleverd op 12 mei en de wintermat precies vijf maanden later, op 12 oktober. Het aannemings-
contract liep over een periode van zeven jaar (Tabel 55). Over de wintermat stond in het onderhouds-
contract bepaald dat ze twee duim (ca. 5 cm) dik diende te zijn en in verband moest worden gespreid. 
Voor het vervaardigen van de mat dienden de aannemers tarwestro van goede kwaliteit te gebruiken. 
Bovendien stond bepaald dat er per Putse roede (4,08 m) 36 banden stro en 36 poten moesten worden 
aangelegd. Indien bij controle naderhand bleek dat er minder banden waren verwerkt, moesten de 
aannemers een boete betalen.544 Bovengenoemde hoofdaannemers besteedden op hun beurt het 
eigenlijke werk uit aan onderaannemers, die met een ploeg arbeiders de krammatten aanbrachten en, 
indien nodig, de putten in de dijk vulden. 
In 1691 werd het contract verlengd voor een zelfde periode. Ditmaal werd alleen Adriaen Lammens 
als aannemer vermeld. Voor zijn onderhoudswerkzaamheden aan de zeedijk mocht hij 0,70 gulden per 
gemet declareren.545 Hij was ook penningmeester van de polder en moest dus zichzelf uitbetalen! 
 
Tabel 55  Onderaannemers van de kramwerken aan de zeedijk van 
de Zaamslagpolder in 1686. 
Aanbesteding Lengte 

in roeden 
Naam aannemer Aanneemsom

in guldens 
1 30 Antone Wol 13,80 
2 30 Adriaen van Doorn 12,00 
3 30 Antone Wol 11,70 
4 26 Albrecht van Doorn 60,00 
5 20 Antone Wol 46,50 
6 20 Albrecht van Doorn 46,20 
7 20 Albrecht van Doorn 45,00 
8 26 Adriaen van Doorn 46,50 
9 40 Andries de Brouwer 33.30 
10 50 Isack van Doorn 15,00 
11 50 Anthone Wol 15.30 
12 60 Abraham van Doorn 21,00 
Totaal 366,30 

 
Het gebruik om het dijkonderhoud (en krammatten) uit te besteden gedurende een periode van een 
aantal jaren, werd ook toegepast bij de Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder. In 1648 hadden Simoen de 
Reu en Denijs Matelé voor een periode van zes agtereenvolghende jaren dit werk aangenomen. Het 
eerste jaar zouden ze voor hun werkzaamheden 1.000 gulden krijgen. De vijf daaropvolgende jaren 
kregen ze ‘maar’ 600 gulden per jaar. De reden hiervoor was dat er door een stormvloed veel schade 
was veroorzaakt aan de zeedijk. Die moest eerst worden hersteld en dat bracht extra kosten met zich 
mee. Bij een inspectie van de zeedijk in januari 1654 bleek dat de aannemers deels in gebreke waren 
gebleven, waardoor de dijk bijna was doorgebroken.546  
Een aanbestedingscontract van dijkonderhoudswerken (waaronder krammatten) uit 1771 (Tabel 56), 
voor de Beoostenblij-Benoordenpolder leert ons dat eerst de putten in de glooiing moesten worden 
opgevuld om daarna de krammatten te kunnen aanbrengen. De aarde hiervoor diende goed en vet te 
zijn en mocht niet dichter dan zes meter uit de teen547 van de dijk worden gehaald. Niet naleving 
hiervan leverde een boete op van drie gulden. 

                                                 
544  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1. 
545  In dit bedrag waren alle onderhoudskosten aan de zeedijk begrepen, zoals het aanvullen van putten etc. 
546  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Benoorden (1654).  
547  Dit is het onderste deel van een dijk aan de zeezijde. Het onderste deel aan landzijde werd ‘hiel’ genoemd.  
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Tabel 56  Aannemers en hun borgen bij de dijkonderhouds- en bekrammingswerken aan de 
zeedijk van de Beoostenblij-Benoordenpolder in 1777. 
Besteding Lengte 

in roeden 
Aannemer Borgen Aanneemsom 

in gulden 
1 22 - - - 
2 30 Jan Doesselaer Jan Tgilde; Absolom Jansen 23,00 
3 3 Pieter Dobbelaar Pieter Vleeshouwer; Pieter Warrens 28,50 
4 30 Jan Vaal Pieter Vleeshouwer; Pieter Dobbelaar 27,30 
5 32 Pieter Vleeshouwer Jan Vaal; Pieter Warrens 27,60 
6-9 - - - - 
10 41 Joos de Bakker Pieter de Bakker; Jan de Bakker 21,00 
11 25 Joos de Bakker Jan de Bakker; Pieter de Bakker 9,50 
12 27 Pieter Warrens Pieter de Bakker; Pieter Dobbelaar 21.40 
13 34 Jan Vaal Pieter de Bakker; Pieter Dobbelaar 13.60 
14 37 Pieter Vleeshouwer Pieter de Bakker; Pieter Dobbelaar 14.90 
Vijf van de veertien bestedingen werden niet aangenomen. De reden ervan is niet bekend. Opvallend is 
de ‘verstrengeling’ tussen de aannemers en de borgen. 
 
Indien er te weinig goede aarde voor het opvullen van de putten in het voorland aanwezig was, moest 
die van een nabijgelegen schor worden gehaald. Het polderbestuur wees die plaats aan. Om de ge-
volgen van inzakking tegen te gaan, dienden de putten 7½ cm hoger te worden opgevuld dan de 
glooiing. De krammat die hierop werd gelegd, diende maar 2½ cm dik te zijn, terwijl de aannemer de 
keuze had om hiervoor tarwe- of roggestro te gebruiken. Het ging hier dus vermoedelijk om een 
zomermat (Tabel 56). 
De schade die na een zware (winter)storm aan de zeedijken was ontstaan, werd doorgaans hersteld 
door aannemers. Bij uitzondering gebeurde dit ook wel eens door de ingelanden van een polder zelf. 
Een voorbeeld hiervan treffen we aan in de Beoostenblij-Benoordenpolder. In 1753 stelde ingeland 
Josias de Kraker in de algemene vergadering voor om de grote putten die in de zeedijk waren ge-
vallen, op te vullen met medewerking van alle ingelanden. Op die manier konden de kosten van aan-
besteding worden uitgespaard. Dit voorstel werd aangenomen en het werk werd in eigen beheer uit-
gevoerd. Bij de werkzaamheden bleek echter dat genoemde De Kraker zelf in gebreke bleef. In plaats 
van zijn paarden, wagens en knechten had hij namelijk zijn kat gestuurd! Zelfs na aandringen van het 
polderbestuur was hij niet bereid om alsnog zijn deel van het werk te doen. Het bestuur had daarom 
op eigen kosten werklieden aangesteld om De Krakers aandeel in het onderhoud uit te voeren. Nadien 
werd hem een rekening gepresenteerd van 30 gulden. Zelfs dat bedrag weigerde hij te betalen.  
De penningmeester kreeg opdracht om met de landbouwer tot een vergelijk te komen. Er werd daarbij 
afgesproken dat De Kraker bij de eerstvolgende onderhoudswerken aan de polderdijk om dobbel (voor 
het dubbele van zijn aandeel) zou contribueren met zijn paarden, wagens en knechten. Blijkbaar zat 
hij dat jaar dus slecht bij kas.548 
Schade aan de zeedijken ontstond niet alleen door natuurgeweld. Ook door de zeedijk oneigenlijk te 
gebruiken, kon er schade ontstaan. Zo moest de zeedijk van de Beoostenblij-Benoordenpolder in 1773 
dringend worden hersteld. De schapen van mevrouw De Jonge bleken de schuldigen te zijn. Aange-
zien ze ondertussen overleden was, besloot het polderbestuur de aangerichte schade te verhalen op 
haar nazaten. 
In de Autrichepolder ontstond door oneigenlijk gebruik eveneens schade aan de zeedijk. De reden hier 
was de bouw van (houten) arbeidershuisjes langs de dijk, een praktijk die sinds 1717 was ontstaan. De 
eigenaresse van de zeedijk, de Vrouwe van Westdorpe, had in de bouw toegestemd en de grond in 
cijns uitgegeven, ondanks het feit dat het polderbestuur hiertegen was. Bij de bouw van de woninkjes 
werd de dijk deels afgegraven en ‘ingesneden’. Hierdoor was het dijklichaam zo verzwakt dat bij de 
minste storm het gevaar van overstroming levensgroot was. Een storm in januari 1721 zorgde voor 
veel schade aan genoemde zeedijk. Gezworene Pieter Coreman had na de storm een inspectie gedaan 
van de zeedijk. Daaruit bleek dat op de plaatsen waar de huisjes waren gebouwd, de dijk in groot 
gevaar verkeerde. De schade diende zo spoedig mogelijk te worden hersteld en de rekening van de 
herstelkosten zou aan de Vrouwe van Westdorpe worden opgestuurd!549 
 
                                                 
548  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder (1754). 
549  WZV/AA, Autrichepolder, nr. 65. 
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5.3.1.3 Achttiende-eeuwse vernieuwingen 
In de 18de eeuw werd bij bedijkingen een nieuwe techniek toegepast die bestond uit de aanleg van 
vercortinghen. Met behulp van dergelijke verkortingen of lage dijkjes kon de zeestroming effectief 
worden ‘gebroken’. Dijkgraaf Matelé van de Zuiddorpe-Noordpolder was een grote promotor van 
deze techniek. Verkortingen werden onder andere gebruikt bij de bedijking van de Beoosten- en Be-
westenblijpolder (1790) ten zuiden van Axel. In deze polder liggen nog steeds drie wegen die de 
Eerste, Tweede en Derde Verkorting worden genoemd. Ook de oostelijke zeedijk van de Canisvliet-
polder, de Eversdam, was oorspronkelijk een vercortingh. De hoogte van de Eversdam was 7 voet of 
1,98 m.550 In genoemde polder lagen ook nog de Molenverkorting en de Vissersverkorting. Dergelijke 
verkortingen hadden een dubbel doel. Enerzijds werden ze gebruikt om de bedijking van een schor te 
bespoedigen. Anderzijds konden ze bij inundatie van de polder (uit militair-strategisch oogpunt) 
verhinderen dat een hele polder overstroomde.  
In praktisch alle bedijkingen lagen wel één of meerdere killen of kreken die zelfs bij laag water niet 
droog kwamen. Om dergelijke zeearmen af te dammen en te bedijken, was een aparte techniek nodig. 
De praktijk had geleerd dat dit werk beter niet kon worden uitbesteed aan aannemers. Volgens Matelé 
kon men dit werk beter in ’s heeren daghgelden laten uitvoeren, dat wil zeggen op kosten van de be-
dijkers en onder toezicht van het dijkcollege. Dit werk moest namelijk met de grootste omzichtigheid 
en met goed beleid worden aangepakt. Het uitbesteden ervan kon in het slechtste geval leiden tot het 
mislukken van de gehele bedijking.  
Om de stroming in de geul af te remmen, werd op de bodem ervan een plasberm gelegd, ook wel een 
vloer van clooten (kloetelingen) genoemd. Hiervoor was vette vletaarde of spitsaarde het best ge-
schikt. Het was een techniek die Matelé had ontwikkeld. Voordien werden uitsluitend plasbermen van 
rijs gebruikt. Het nadeel daarvan was dat ze het water in het stroomgat geweldigh konden maken 
waardoor de grond onder de plasberm werd uitgeschuurd. Een ander middel om de stroming in het 
stroomgat te verminderen, bestond in het maken van hulpgaten aan weerszijden van de stroomgeul. 
Hierdoor kon het centrale stroomgat wat worden ontlast. Ook hiervan was Matelé de promotor. 
Nadat de plasberm was gelegd, begon men aan beide zijden van de kil of kreek met de aanleg van een 
dam. Die mocht niet hoger worden dan springtij.551 Haaks daarop dienden bovendien hoofden van 
vletaarde te worden aangelegd. Hierop kon de stroming worden gebroken. 
De indamming van de stroomgeul mocht niet te snel gebeuren, omdat dan het gevaar bestond dat de 
ondergrond zou worden uitgeschuurd en de geul nog dieper werd. Het stroomgat kon worden gedicht 
tot er nog een opening overbleef van circa 40-45 m. Het sluiten van het resterende gat moest zo snel 
mogelijk worden volbracht. Hierbij waren vele handen nodig en ook veel vletschepen die de vletaarde 
tot aan het te dichten gat moesten brengen. Het volledig afsluiten van een stroomgat diende te ge-
beuren op een dag dat er doodtij was. Viel doodtij op een zondag of een kerkelijke feestdag, dan ging 
men eveneens aan de slag. In de zeventiende en achttiende eeuw moest hiervoor toestemming worden 
gevraagd bij de kerkelijke overheid. Dijkgraaf Matelé was voorstander van het doorwerken op zon- en 
feestdagen, indien het werk dit vereiste. Hij verwoordde dit als volgt: ‘Ofschoon de geestelijcken daer 
tegen wat spertelen of suer sien, dese wercken sijn van hun kennisse noch oordeel niet…. Als het 
quaet weder maeckt, laet dan heijligh dagh hauden en dobbel bidden’. Kortom het praktisch verstand 
won het hier van de godsvrucht. 
De eindafwerking van een zeedijk bestond uit het bezetten van de buitenglooiing met zoden of 
kloetelingen. Dit gebeurde om het dijklichaam meer stevigheid te geven en om de golven beter te 
weerstaan. Het bezoden was een tamelijk precies werk dat door de vletters werd uitgevoerd. De 
zoden, die van de nabijgelegen schorgronden werden gehaald, moesten namelijk een dikte hebben van 
6 duim (circa 17 cm). Bovendien was het noodzakelijk dat de graswortels precies in het midden van 
hun lengte werden afgestoken. Indien ze dieper werden afgestoken, ontstonden er hechtingsproblemen 
met het dijklichaam. En als ze te kort werden afgestoken, stierf het gras voortijdig af. In de praktijk 
werden de zoden na het leggen met de voeten op het dijklichaam ingetrappeld. Dit diende zorgvuldig 
te geschieden, anders kon er bij een storm grote schade worden aangericht. 
In de achttiende eeuw werd deze techniek aangepast. Het nieuwe procedé bestond erin om voor het 
bezoden de glooiing van de dijk te egaliseren zodat er geen kluiten meer uitstaken. 

                                                 
550  WZV/AA, Autrichepolder, nr. 1. In 1796 werd de Eversdam verbreed en opgehoogd tot volwaardige zeedijk. 
551  Springtij of giertij komt ongeveer tweemaal per maand voor. 
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De praktijk had namelijk geleerd dat op plaatsen waar nog kluiten of andere verhogingen in het dijk-
lichaam zaten, de zoden niet goed hechtten. De zoden moesten daarop wel in elckanderen gesloten 
worden aangebracht. Hiermee was het werk echter nog niet klaar. Indien na het zodenzetten een droge 
periode aanbrak, konden de (nat gestoken) zoden namelijk zodanig krimpen dat er tussen de zoden 
spleten ontstonden en het zeewater ze kon losspoelen van de ondergrond. De gedane kosten voor het 
bezoden zouden dan voor niets zijn geweest terwijl bovendien de veiligheid van de zeedijk in gevaar 
kwam. Om dit probleem op te lossen had dijkgraaf Alvarez552 uit Terneuzen de volgende oplossing 
gevonden. Na het zodenzetten door de vletters moest een ploeg van 4 à 6 arbeiders, voorzien van 
bookhamers, worden ingezet om de zoden die noch versch en gedwaij sijn als gesmolten loodt, in 
elkaar te slaan. Volgens dijkgraaf Matelé was dit een niet te verbeteren procedé én bovendien 
goedkoop. Op die manier kon per werkkracht dagelijks circa 100 m2 zoden worden vastgeklopt.553  
 
5.3.1.4 Aanbesteding, dijkwerkers en aannemers  
Bedijken gebeurde in voorgaande eeuwen voornamelijk met eenvoudige handwerktuigen zoals de 
spade en de kruiwagen. Bovendien moest het werk in een tijdsbestek van vijf à zes maanden worden 
geklaard. Indien een polder niet vóór de najaars- en winterstormen was bedijkt, bestond het gevaar dat 
men het jaar nadien opnieuw moest beginnen. Daarom waren er veel arbeiders of dijkwerkers bij een 
inpoldering nodig. Bij grote polders, zoals de Beoostenblij-Benoordenpolder en de Zaamslag- of 
Albertpolder, ging het wel om 700 à 1.000 dijkwerkers. In de Beoostenblij-Benoordenpolder werkten 
er zeker 750 polderwerkers aan de bedijking (Prinsen 1993). Bij de Albertpolder, een polder van ge-
lijke grootte, ging het om ruim 700 dijkwerkers (De Vleesschauwer 1993). Zo’n groot aantal werk-
krachten was uiteraard niet voorhanden in de directe omgeving van het in te dijken gebied. Daarom 
moesten ze in andere streken worden aangeworven. Voor inpolderingen in Zeeuws-Vlaanderen richtte 
men zich hiervoor op de Zeeuwse eilanden, West-Brabant en zelfs op Zuid-Holland. Dit waren 
gebieden waar men ervaring had met bedijken.  
Als er voor een bedijking aannemers geworven moesten worden, werd een (polder)bode met een 
aantal plackbrieven op pad gestuurd. Dit soort documenten bevatte de aankondiging van de dag en de 
plaats waar de aanbesteding van een bepaalde bedijking zou plaatsvinden. De bode overhandigde de 
plackbrieven aan de plaatselijke stadtbode of de crierder, ook wel belleman genoemd. Deze ambte-
naar plakte de brief op het plaatselijke informatiebord dat bij het gemeentehuis of bij de kerk hing. 
Vervolgens riep hij de tekst om. Voor de aanbesteding van de Albertpolder reisden er zelfs twee 
boden rond. De eerste deed de Zeeuwse eilanden aan en ging via Noordgeest naar Tholen, Scherpe-
nisse, Westkerke, Kattendijke, Goes, Schouwen-Duiveland, Veere en Middelburg.554 De tweede 
reisde via Bergen op Zoom naar Steenbergen, Kruisland, Roosendaal, Gastel, Oudenbosch, Fijnaart, 
Willemstad, Zevenbergen, Breda, Dordrecht, Papendrecht en omliggende dorpen. Dergelijke rond-
gangen vonden meestal in de winterperiode of het vroege voorjaar plaats.  
Op de aangekondigde dag werden de voorwaarden tot bedijking voorgelezen door de dijkgraaf, waar-
na de aannemers hun inschrijvingsbiljet konden afgeven. Vervolgens werd het systeem van mijnen 
toegepast. Het bod van de laagste inzetter werd vervolgens opnieuw als hoogste bod ingezet, waarop 
door de aanwezige aannemers kon worden afgeboden. De uiteindelijk laagste bieder werd vervolgens 
als aannemer aanvaard. Door dit systeem werden de aannemers ‘gedwongen’ om soms ver onder de 
normale aanbestedingsprijs het werk aan te nemen en zo gedurende enkele maanden werkzekerheid te 
hebben. De aannemers moesten daarna nog wel twee kredietwaardige borgen opgeven aan het dijk-
college vooraleer het aannemingscontract kon worden ondertekend.  
De aannemers werden met hun ploeg dijkwerkers terugverwacht op het moment dat de bedijkings-
werken begonnen. Meestal was dit in de maand april. Het bedijkingseizoen liep namelijk van april/-
mei tot september/oktober. Om het werk in deze korte tijd te bespoedigen, mocht een aannemer maar 
één dijkvak aannemen.555 In de praktijk werd van dit principe wel eens afgeweken. 

                                                 
552  Verschillende leden van de familie Alvarez waren dijkgraaf van polders rondom Terneuzen. Een tak mocht 

zich de heer van Westdorpe noemen. Deze ondertekende officiële papieren met Alvarez de Westdorpe. Zie J. 
Wesseling in: De Geschiedenis van Terneuzen. 

553  Het is de sterckte en het waepen arnas vanden nieuwen dijck, aldus bedijkingspecialist Matelé. 
554  Hij deed hier drie dagen over. 
555  Een dijkvak had een gemiddelde lengte van 30 roeden (115,5 m). 
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Tabel 57  Aannemers en aanneemsommen bij de bedijking van de Albertpolder in 
1612. 
Besteding Aannemer Aanneemsom (gulden) 
1 Rogier Proveneur 366 
2 Jan Antheunis, Michiel Schoenmaker en consorten 660 
3 Meeus Pauwels en Joos Spiere 225 
4 Gheleyn Amelinc en consorten 463 
5 Idem 1.482 
6 Idem 378 
7 Idem 459 
8 Idem 896 
9 Jacques Benting 450 
10 Jan Coucke 444 
11 Roelandt Joris en Philip Noenbroot 495 
12 Idem 314 
13 Anthonis Pieters en consorten 1.180 
14 Adriaen Tollenaer en Adriaen Gosselaere 465 
15 Idem 465 
16 Lenard Diericks en Thomas Michiels 660 
17 Jan Constijn en Cornelis van Steene 672 
18 Geert Cornelis de Vries en Hubrecht Geeraerts 488 
19 Michiel Schoemaekere en Steven de Bruijne 450 
20 Anthonis de Vogeler en consorten 651 
21 Idem  - 
22 Isack Janssen en consorten 717 
23 Jacob Jopps en Jan Pieters 990 
24 Idem 400 
25 Jacob Pieters en Thomas Willems 476 
26 Idem 663 
27 Gerard Camp 630 
28 Claes van de Voorde 450 
29 Claes van de Voorde en Christiaen de Joncker 405 
30 Idem 405 
31 Damert Geerts 420 
32 Guilliaem Martens en consorten 413 
33 Idem 470 
34 Isbrant Janssen en Frank van de Brande 420 
35 Idem 1.892 
36 Cornelis en Huijbrecht Willems 720 
37 Corijn Adriaenssen en Adriaen Aertssen 720 
38 Cornelis Cornelissens 720 
39 Marten Jacobs en consorten 765 
40 Lenardt Aerts (bijnaam Borstlap) en consorten 765 
41 Marten Jacobs en consorten 765 
42 Nicolaes Permentier en Adriaen Franssen 864 
43 Idem 864 
44 Jan Boone en consorten 648 
45 Rogier Janssens 1.140 
46 Idem 729 
47 Jan Aertssen en Jan Steyaert 810 
48 Idem 750 
49 Idem 864 
50 Jan de Vos en Cornelis Janssen 806 
51 Idem 775 
52 Idem 863 
53 Herodus Hendricx 855 
54 Jacques Pauwels en Jan Claessen 730 
55 Idem 795 
56 Hendrick Janssen en Gheert Verburcht 960 
57 Thomas Milborn 640 
58 Thomas Duijn en consorten 570 
59 Idem 1.920 
60 Idem 4.800 
61 Idem 480 
62 Michel Schoenmaker 40 
De hoge bedragen voor de aanbestedingen 59 en 60 hingen samen met het afdammen van 
geulen en kreken.  
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Bij de bedijking van de Albertpolder werden bijvoorbeeld 62 dijkvakken aangenomen door slechts 38 
verschillende aannemers (Tabel 57). Eén aannemer nam zelfs vijf dijkvakken aan! Een aannemer 
werkte meestal met een ploeg van 13 arbeiders (De Vleesschauwer 1993). 
De arbeiders die bij de bedijkingwerken waren betrokken, behoorden praktisch uitsluitend tot de 
laagste sociale klasse en leidden veelal een armoedig bestaan. Een groot aantal van hen had schulden 
en deed dit werk alleen om tijdelijk van hun schuldenaars verlost te zijn. In de bedijkingsoctrooien 
was namelijk de bepaling opgenomen dat de arbeiders gedurende de tijd van de bedijking (en soms 
nog enige tijd nadien) waren vrijgesteld van het betalen van hun uitstaande schulden. Zo’n beding 
lokte volgens Vierlingh uiteraard het ‘schuim der natie’ aan, die in dit verband sprak over arme 
calissen die zich overgaven aan bouveriën, ongerechticheden, fortsen, gewelden ende schelmeriën. 
Bovendien verbrasten ze hun zuurverdiende centen dan nog aan drincken, hoereren, tuijsschen, 
dobbelen en spelen (De Hullu en Verhoeven 1920). Tot dit werkvolk behoorden niet zelden ook jonge 
jongens die door de aannemers tegen half loon waren aangenomen, maar niet bekwaam bleken om 
een volgeladen kruiwagen voort te duwen!  
 
Het is begrijpelijk dat er bij een bedijking, waar gedurende een aantal maanden vele honderden mens-
en uit verschillende streken bijeen waren, ook wel eens ruzie ontstond. Daarom voorzagen de voor-
waarden in de aanstelling van schouten en hellebaardiers, een soort dijkpolitie. Niet alle problemen 
werden daardoor echter voorkomen. Zo was er in 1617 bij de bedijking van de Autrichepolder op een 
zeker moment een woordenwisseling ontstaan tussen twee dijkwerkers. De ene, een Brabander, had 
een ander voor dief uitgescholden. Dit was blijkbaar tegen de zin van een collega van de beschuldig-
de, die uit Zierikzee kwam. Hij nam het voor hem op, bedreigde de Brabander met zijn spa en stak na 
een woordenwisseling effectief toe. Laatstgenoemde raakte daarbij aan zijn hoofd gewond. Uiteinde-
lijk kon de zaak door de dijkgraaf worden gesust. Afgesproken werd dat aan de gekwetste dijkwerker 
twaalf gulden ‘smartengeld’ moest worden betaald. ‘s Nachts werden er echter twee spaden gestolen. 
Onderzoek wees uit dat het ‘slachtoffer’ de schuldige was. Hij bleek dus zelf een dief te zijn! Als straf 
werd hij werd met onmiddellijke ingang uit de bedijking verbannen.556 
Tijdens het bedijkingseizoen verbleven de aannemers en hun ploeg arbeiders in keten die in het te 
bedijken gebied stonden. Deze werden normaliter geplaatst op kosten van de bedijkers, maar soms 
moesten de aannemers de keten zelf bouwen. Dikwijls waren ze aan de binnenzijde van de achter- of 
verskade gebouwd, dus aan de zeezijde van het in te dijken schor. Het waren houten gebouwtjes met 
een dakbedekking van stro, riet of planken en een aantal britsen. In de keet was er een stookplaats 
aanwezig en voorts misschien een tafel met een houten bank. Vooral in de koude(re) maanden april/-
mei en september/oktober zal het verblijf in deze keten geen pretje zijn geweest.  
Met de hygiëne was het in dergelijke barakken meestal slecht gesteld. Volgens dijkgraaf Matelé was 
het van groot belang dat de arbeiders een schoon en droog logement hadden, ‘want sij hebben hun 
frissche leden wel van doen’. De wanden van de keten moesten goed worden dichtgemaakt om te ver-
mijden dat het er teveel tochtte. Ook was het nodig dat de keten goed konden worden verwarmd. 
Verder moesten de barakken regelmatig van vers stro worden voorzien (zoals in veestallen!) om de 
hygiëne op een redelijk peil te houden. Voorts achtte hij het wenselijk dat de bewoners hun beslijkte 
schoenen buiten lieten staan en voor hun verblijf in de keet konden beschikken over een paar klompen 
en twee à drie paar kousen. Volgens Matelé had de aannemer/ploegbaas toe te zien op de hygiëne in 
de keet en van zijn arbeiders.557 Zo was het belangrijk dat er regelmatig gecontroleerd werd op luizen, 
schurft en ander vuijlicheijt. Degene die op luizen werd betrapt, moest onmiddellijk uit de barak 
worden verwijderd en zich laten ontluizen. Bovendien mocht hij gedurende een halve dag niet 
werken. Wanneer de betrokkene voor een tweede maal op luizen werd betrapt, volgde verbanning uit 
de bedijking.  
De dijkwerkers moesten het stellen met weinig comfort, weinig privacy en bovendien een karig loon! 
In de zomermaanden bestond het gevaar dat de arbeiders de bedijking verlieten om de boeren in de 
omgeving te helpen bij het binnenhalen van de oogst. Dat was een meer lucratieve bezigheid! Daarom 
was het de arbeiders verboden het werk in de steek te laten. Zelfs tussen zonsondergang en zons-
opgang mochten ze de bedijking niet verlaten.  

                                                 
556  Matelé 1731. 
557  Matelé 1731. 
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De aannemers hadden ervoor te zorgen dat het werk op tijd werd opgeleverd. Zij mochten het aange-
nomen werk niet in de steek laten (abandonneren) zonder toestemming van de dijkgraaf en zonder 
hun arbeiders hiervan in kennis te hebben gesteld. Gebeurde dit toch en bleef de aannemer gedurende 
twee dagen achtereen of langer weg, dan werd hij voor een verlaeter van sijn werck gehouden. 
In voorkomend geval mocht de dijkgraaf op kosten van de in gebreke gebleven aannemer of zijn 
borgen het werk laten uitvoeren door dagloners of opnieuw aanbesteden aan een andere aannemer. 
Verhaal van gemaakte kosten bleek echter lang niet altijd mogelijk. Tussen die vele tientallen aan-
nemers zaten namelijk altijd wel een aantal deughenieten, bottericken, leugenaers en dronckaers. 
Dijkgraaf Matelé stelde zelfs dat drie op de vier aannemers tot een van deze categorieën behoorden. 
Ook aannemers die goed bekend stonden lieten zich soms van hun slechte kant zien, vooral als tijdens 
de bedijking bleek dat ze het aangenomen werk niet op tijd konden opleveren. Als de kosten hoger 
dreigden te worden dan de afgesproken aannemingsom, was het voor de aannemers aantrekkelijk om 
de bedijking te doen mislukken. In dat geval waren ze namelijk niet meer aan het aannemingscontract 
gebonden. 
Met slechte werkbazen was het nog erger gesteld. Die hadden een chronisch gebrek aan geld en be-
taalden hun arbeiders niet of niet tijdig uit. Volgens Matelé ging het daarbij om een structureel pro-
bleem. Ook als dergelijke werkbazen het driedubbele uitbetaald zouden krijgen, sij versuijpen, ver-
beesten en verbottericken het toch. Onvrede over achterstallig loon kon uitmonden in een opstand. Als 
een werkbaas zijn arbeiders ervan wist te overtuigen dat hij het loon niet kon uitbetalen omdat het 
dijkcollege in gebreke was gebleven, dan kon het gebeuren dat de gramschap van de arbeiders zich 
richtte op het college en niet op hun eigen baas. 
Een voorbeeld ter verduidelijking. Bij de bedijking van de Oud-Papeschorpolder558 bleef een kwaad-
willige aannemer op een bepaald moment in gebreke met de uitvoering van zijn werk. Dat de man 
niets van bedijken af wist, was al gebleken uit het feit dat hij bij het bezoden van zijn achterkade of 
verskade de zoden met de wortels naar boven had laten leggen in plaats van naar beneden! Toen de 
man geen geld meer had om zijn arbeiders te betalen, kwam hij met zijn voltallige werkploeg naar de 
directiekeet en eiste geld. Dijkgraaf Matelé kon ze de eerste maal nog met mooie woorden en beloftes 
afschepen, maar drie dagen achtereen kwamen ze met dezelfde eisen bij de dijkgraaf zonder nog maar 
een vinger uit te steken naar het werk. Er zou tegen de dijkgraaf bijna zeker lichamelijk geweld zijn 
gebruikt, indien hij niet over ‘eigen troepen’ had beschikt, te weten 200 dagloners die rechtstreeks 
door hem werden betaald. De dijkwerkers bleven echter dreigen en wilden niet weggaan voordat ze 
geld kregen. Eén van hen nam het woord namens de rest en sprak de volgende woorden: ‘Mijne 
heeren, die broeck steekt nu mijn gat door, die causen en schoenen waeren maer nieuwe, mijn vrouwe 
heeft brootgebreck geleden om mij alsoo in staet te stellen ende om mijn werck te gaen soeken. Nu 
ben ick hier 6 a 7 weken geweest en [is] alles versleten, vrauw en kinderen verwachten mij thuijs en 
sitten sonder gelt [en] met gebreck van alles, en ick [zit] sonder gelt, en bijnaer naeckt….bedunckt of 
gij ons dat gelt wilt geven of niet’. 
Deze oprechte getuigenis toont nog eens de penibele omstandigheden aan waarin dijkwerkers konden 
terechtkomen. Ondanks die menselijke ellende kon de dijkgraaf echter niets anders doen dan zich 
houden aan het gemaakte contract met de aannemer. Aangezien die zijn werk niet wilde afmaken, 
schreef de dijkgraaf een nieuwe aanbesteding uit. Geen enkele aannemer bleek echter bereid om de 
aanbesteding over te nemen. Uiteindelijk werden 200 soldaten van de nabijgelegen vestingstad Sas 
van Gent ingeschakeld om het werk in dagloon uit te voeren.  
Zodra de besteding was opgeleverd, kwam de aannemer naar de directiekeet en eiste met veel bomba-
rie het restant op van zijn aannemingssom. Hij durfde het zelfs aan om de dijkgraaf te beschuldigen 
van het feit dat die onterecht en buiten zijn wil en toestemming het werk had overgenomen. Boven-
dien verweet hij de dijkgraaf de dijkwerkers te hebben opgestookt om zijn barak te plunderen! Het 
ging hier blijkbaar wel degelijk om een botterick en leugenaer! Uit deze vete vloeide een gerechte-
lijke procedure voort die acht jaar aansleepte en tot hoge kosten leidde voor de poldereigenaren. Maar 
door hun toedoen was de dijkgraaf verplicht deze werkbaas aan te nemen, omdat hij zo laag had 
ingeschreven.559 Ook toen bleek goedkoop al duurkoop te zijn! 

                                                 
558  Deze polder paalde aan de Autrichepolder. 
559  Matelé (1731). 



193 
 

Soms moesten aannemers die te goeder trouw waren door oorzaken buiten hun wil noodgedwongen 
het werk stilleggen. Dit gebeurde bij de bedijking van de Autrichepolder. De commandant van het 
nabijgelegen Sas van Gent was namelijk niet zo gelukkig met het feit dat vlakbij zijn vesting schorren 
werden ingedijkt. Hierdoor kon de Staatse vijand ook langs de oostelijke zijde, via een tangbeweging 
het vestingstadje bedreigen. Vanwege deze dreiging liet hij de werken soms dagenlang stilleggen, 
eenmaal zelfs tot twee weken toe. Dit leidde uiteraard tot gemor bij de aannemers die altijd onder 
tijdsdruk stonden om het aanbestede werk op tijd op te kunnen leveren. De ergernis werd nog vergroot 
door het feit dat de commandant de bedijkingwerken midden in de zomer liet stilleggen. Dit was de 
periode waarin er langer kon worden gewerkt en er geen hoge vloeden of zware stormen te duchten 
waren. Om hun frustratie over deze gang van zaken te uiten, kwamen ze met groote macht van volck 
naar de directiekeet en wilden niet eerder vertrekken vooraleer er een akkoord zou zijn over een 
compensatie voor het werkverlet. Om de druk op de ketel nog wat te vergroten, dreigden ze zelfs het 
werk te verlaten. Het dijkcollege kon niet anders dan zwichten voor het dreigement. Met elke aan-
nemer apart werd vervolgens een financiële bijlech overeengekomen.560  
 
5.3.1.5 Vletters  
Een speciale categorie ‘dijkwerkers’ waren de vletters of schippers. Met hun vletschuiten of plat-
bodems haalden zij aarde voor het opmaken van de zeedijk van verder afgelegen schorren indien er 
vlakbij de bedijking onvoldoende spijse aanwezig was. Ze werden ook ingeschakeld bij het sluiten 
van geulen en kreken en bij de eindafwerking van de dijk of de bezoding ervan. De schippers vormd-
en een gesloten ‘kaste’. Het was kleine beroepsgroep waarin iedereen elkaar kende en er ook veel 
familiale verbanden waren (De Vleesschauwer 1993) en het dijkcollege kon op deze schippers maar 
weinig invloed uitoefenen. Bovendien waren ze zeer zelfbewust en meesters in het lo[e]ren draijen en 
bedrieghen. Daarom kon men ze maar beter te vriend houden, zeker tijdens het sluiten van de stroom-
gaten (Tabel 58). Bewust van hun machtspositie bij dit belangrijke onderdeel van een bedijking, 
eisten ze niet zelden een hoger loon, soms zelfs het dubbele van wat eerst was afgesproken! Indien dit 
werd geweigerd, voeren ze gewoon niet uit zodat de stroomgeulen niet konden worden gesloten. Een 
andere ‘tactiek’ bestond erin om het werk zo te traineren dat de opgeworpen vletaarde in een sluitgat 
telkens opnieuw wegspoelde, zodat men steeds opnieuw moest beginnen. Op die manier konden ze 
ook extra inkomsten genereren.  
 
Tabel 58  Vletters en hun aannemingsprijs in de Autrichepolder (1617). 
Naam vletters Aanneming 

(in roeden) 
Aannemingssom 
(in guldens) 

Adriaen Joosens 20 802 
Jan van Groeningen 50 1.951 
Geleyn Hamelijnck 72 1.854 
Olevier Willemsen 25 1.665 
Niclaes de Tauwer (Tauter) - 3.172 
Lenaert IJemants - 1.071 
Jan van Watervliet 30 5.172 
Bartholomeus Geijsels 40 4.150 
Vriesman (Aardenburg) 40 2.115 
Cornelis Janssens 65 6.230 
Jacob van Dijck 40 1.683 
Totale vletkosten  29.865 
Totale aannemingskosten voor de bedijking  54.744 
Percentage  54,6% 

 
Met de belading van de vletschepen kon eveneens flink worden gesjoemeld. Vletters werden namelijk 
betaald per vervoerde schacht aarde561 en hierop kon door het dijkcollege onvoldoende controle word-
en uitgeoefend. Omdat er vooraf geen schriftelijke overeenkomsten waren gemaakt met de vletschip-
pers, deden er zich dikwijls problemen voor bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Bij de herdijk-
ing van de Ferdinanduspolder ten oosten van Koewacht werd voor het eerst een contract opgemaakt 
met de vletschippers. 
                                                 
560  Tijdens de bedijking van de Autrichepolder verdronk een van de aannemers bij de afdamming van een kreek. 
561 Een schacht is één vierkante roede aarde van één voet dik of 4,5 m3. 



194 
 

Daarin was onder meer het beding opgenomen dat bij het ontdekken van bedrog van één van de 
schippers de schelm uijt de dijkckagie sal gejaeght worden, boven de verbeurte van al dat hij verdient 
heeft met vaeren.562 
Bij de bedijking van de Albertpolder waren op 3 april 1612 54 vletters in de weer om de grote haven-
geul naar Assenede te dichten. In de meest zuidoostelijke hoek van deze polder lagen vlakbij Sas van 
Gent twee grote zeegeulen, de Papegeule563 en de Bredze.564 Om deze geulen te kunnen dichten, 
waren op 17 april 24 vletters actief onder leiding van Jan Arentssen565 en Hendrick Aveten. Op 14 mei 
bleken Daem en Pleun Foppe tijdelijk de leiding te hebben overgenomen van de vletters aan de 
Papegeule. Nadien nam Jan Aerentssen het roer weer over. De vletwerken in deze polder duurden van 
3 april tot en met 23 mei en namen circa zeven werkweken in beslag. De totale kosten bedroegen 
10.075 gulden. Hiervan was 4.596 gulden besteed aan het dichten van de havengeul en 5.479 gulden 
aan het dichten van de Papegeule en de Bredze. 
Het gemiddelde dagloon van de vletters aan beide geulen bedroeg 1,90 gulden. De vletters aan de 
havengeul waren slechter af, ze verdienden gemiddeld maar 1,70 gulden. De reden voor dit loon-
verschil ligt niet direct voor de hand. 
Ook in de Autrichepolder werden vletters ingeschakeld bij de afdamming van kreken en geulen en bij 
de bezodingswerken (Tabel 58). Of in deze polder dezelfde vletters aan de slag zijn geweest als in de 
naastgelegen Albertpolder enkele jaren voordien, is niet bekend.  
 
5.3.1.6 Soetelaars  
Voor de dagelijkse levensmiddelen waren de dijkwerkers aangewezen op soetelaers. Deze zelf-
standige ondernemers kregen voor de duur van de bedijking het recht om hun waren in de bedijking te 
slijten. Bij grote inpolderingen met veel dijkwerkers was de verkoop vergund aan meerdere soetelaars. 
Bij de bedijking van de Beoostenblij-Benoordenpolder in 1654 waren er zeven actief (Tabel 59). 
Ze kregen ieder een ‘werkgebied’ toegewezen dat negen bestedingen of circa 1,1 km lang was.566 Hun 
standplaats werd bepaald door de dijkgraaf. Met het oog op de lage lonen van de dijkwerkers hadden 
de bedijkers er overigens alle belang bij dat de eet- en drinkwaren zo goedkoop mogelijk waren (Ta-
bel 59).  
Bij de meeste bedijkingen was het verboden alcohol te verkopen aan de dijkwerkers. Een uitzondering 
werd gemaakt voor cleyn bier of bier met een laag alcoholpercentage. De soetelaars lichtten regel-
matig de hand met dit verbod. Ook met maten en gewichten namen ze het niet zo nauw. Het dijk-
college hield hierop streng toezicht. Zo trachtte men de soetelaars de mogelijkheid te ontnemen om 
het toch al arme werkvolk de burse te snijden of financieel uit te buiten. 
 
Tabel 59  Soetelaars werkzaam bij de bedijking van de Beoostenblij-Benoordenpolder. 
 Werkgebied/ 

bestedingen 
Afstand 
in roeden 

Naam 

Eerste soetelinge 1–11 361 Sibrecht Dheijde 
Tweede soetelinge 12–19 303 Severijn Croppenbergh 
Derde soetelinge 20–29 307 Willem Jacob van Lagenswalme 
Vierde soetelinge 30–39 272 Claes Joosten 
Vijfde soetelinge 40–48 230 - 
Zesde soetelinge 49–55 302 Lodewijk Jansen van der Nadt 
Zevende soetelinge 56–62 280 Jaeck Legra 

 
5.3.1.7 Directiekeet of Heerenhuijs 
Het dijkcollege verbleef tijdens de bedijking in een directiekeet. In de grote polders werd die keet ook 
wel het Heerenhuijs genoemd, het huis van de heren (grote) gelanden c.q. grondeigenaars. Hier 
kwamen de eigenaar/bedijkers samen om met het dijkcollege te beraadslagen over het verloop van de 
werken. 

                                                 
562  Matelé (1731). 
563  De benaming van die zeegeul is terug te vinden in de Papegeulestraat te Sas van Gent. Van de geul ligt nog 

een klein restant in de Sasse woonwijk Sint-Albert, tussen de Beneluxstraat en de Europalaan. 
564  Deze benaming is afgeleid van het zelfstandig naamwoord ‘bres’. 
565  Bijgenaamd ‘roerom’, wat zeer waarschijnlijk verwijst naar zijn beroep van schipper. 
566 WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder, nr. 1. 



195 
 

Bij de bedijking van de Albertpolder diende een woonhuis aan de Hoogstraat in het dorps-centrum 
van Assenede tijdelijk als heerenhuijs. Pas nadat de bedijking was voltooid, bouwde men in kavel 2, 
vlakbij Sas van Gent, een definitief herenhuis in steen567 dat na zijn voltooiing dienst deed als verga-
derlokaal van het polderbestuur. Het gebouw voorzag in een kamer voor de dijkgraaf en in een verga-
derruimte voor de jaarlijkse algemene vergadering van de grote gelanden. Ook was er een contoor of 
kantoor voor de ontvanger-griffier. In deze ruimte stond de archiefkoffer die met een cramme in de 
muer was vastgemaakt. Verder was er een ruimte die als keuken dienst deed. Aangezien het polder-
bestuur maar een aantal dagen per jaar gebruik maakte van het gebouw, werd het ook verhuurd als 
herberg. Op die manier konden de bouwkosten ervan deels worden terugverdiend. Uit een huur-
contract van 1712 weten we dat het herenhuis een strooien dak had. Voor het onderhoud ervan was de 
huurder verplicht om jaarlijks 100 bossen gheleij (langgezuiverd tarwe- of roggestro) aan te schaffen 
(De Vleesschauwer 1993: 217). 
Ook in de Autrichepolder was er sprake van een Heerenhuijs. Hiervan is alleen bekend dat het in de 
zuidoostelijke hoek van de polder was gelegen, in de huidige wijk Zwartenhoek. Ook dit herenhuis 
werd gebruikt als herberg. 
Van het Heerenhuijs in de Beoostenblij-Benoordenpolder is een bestek uit 1653 bewaard gebleven.568 
Volgens dit bestek was het gebouw ca. 13 meter lang en opgedeeld in een kamer met een lengte van 9 
m, ongetwijfeld de vergaderkamer, en een keuken van 4 m lengte. Op de zolder waren negen camer-
kens met een bedstee en van een tafel voorzien. Ze waren bedoeld als logement voor de heren grote 
gelanden die de jaarlijkse algemene vergadering kwamen bijwonen.569 Meestal arriveerden ze al de 
dag voordien en bleven ze er overnachten. Wellicht ook nog de nacht daarop, na afloop van de jaar-
lijkse vergadering.570 Het bestek voorzag op de begane grond in een stenen muur tussen de grote 
vergaderkamer en de keuken. Deze muur zou met kalkmortel worden bezet en was nodig voor de 
dobbele schauwe, één in de vergaderzaal en één in de keuken. Aan het gebouw moest ook nog een 
keet worden gebouwd. Om in de sanitaire behoeften van de heren te voorzien, diende er bovendien 
een dobbel sekret te worden gemaakt, gescheiden door een schutsel en met een planken afdekking.  
Het herenhuis zou worden opgetrokken uit gepotdekseld grenenhout. Als dakbedekking waren 
Woerdse pannen voorzien. Het was dus een ander concept dan in de Albertpolder. De bouw van het 
herenhuis in de Beoostenblij-Benoordenpolder werd op 9 januari 1653 voor 675 gulden aangenomen 
door Axelse timmerlieden en moest al op Pasen worden opgeleverd. Het is niet waarschijnlijk dat dit 
herenhuis ook als herberg heeft gefunctioneerd. Daarmee komt op microniveau het verschil tussen het 
protestantse ‘noorden’ en het katholieke en meer Bourgondische ‘zuiden’ nog eens naar voren. 
 
5.3.1.8 Oplevering van een bedijking  
Nadat een bedijking was voltooid, volgde de oplevering. Voorafgaand aan de oplevering werd de dijk 
door een expert geïnspecteerd om na te gaan of de hoogte en breedte ervan voldeden aan de vereisten 
van het bestek en of er geen verzakkingen in het talud zaten. Ook de zeesluis en andere waterstaats-
werken werden geïnspecteerd. Indien er geen onregelmatigheden werden vastgesteld, werd het dijk-
college van zijn verplichting ontslagen. De expert - meestal een dijkgraaf die ervaring had in het be 
dijken - werd aangesteld door de grote gelanden. De inspectietocht gebeurde in aanwezigheid van de 
dijkdirectie, terwijl gewoonlijk ook een aantal eigenaren daarbij aanwezig was.  
Van de oplevering van de Albertpolder in 1612 is het inspectierapport bewaard gebleven. De helft van 
deze polder was voorbehouden aan het aartshertogelijk paar Albert en Isabelle van Oostenrijk. Er 
werden vier expert dijkgraven aangesteld, twee namens de aartshertogen en twee namens de groot-
grondeigenaars.571 De inspectietocht was gepland op 19 november 1612 en aartshertog Albert zou 
hierbij aanwezig zijn. Door indispositie van een van de Antwerpse dijkgraven kon de inspectie niet 
doorgaan en werd deze uitgesteld tot begin januari 1613 en daarna nog eens tot begin juli. Tijdens die 
generaele inspectie bleek alleen in de noordoostelijke hoek van de polder een verzakking van de dijk-
kruin te zijn opgetreden. Deze moest zo spoedig mogelijk worden hersteld (De Vleesschauwer 1993). 

                                                 
567 Het heerenhuijs was gelegen in de huidige Albertpolderstraat, gemeente Assenede (B). 
568  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder, nr. 1 fo. 32. 
569  De meeste grote gelanden waren afkomstig van de Zeeuwse eilanden. 
570  Zo’n vergadering werd normaliter afgesloten met een copieuze maaltijd. 
571  De twee experts die de belangen van de aartshertogen moesten behartigen, kwamen uit Antwerpen. 
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5.3.1.9 Kosten van een bedijking  
Het bovenstaande overzicht van de werkzaamheden die nodig waren om een polder droog te leggen, 
laat zien dat de kosten van een bedijking onder meer werden bepaald door de lengte van de aan te leg-
gen zeedijk, het aantal stroomgaten dat gedicht moest worden en door de tegenslagen die de bedijkers 
konden overkomen. Van een aantal zeventiende-eeuwse polders zijn de bedijkingkosten bekend. Voor 
de bedijking van de Albertpolder bedroegen die bijvoorbeeld 46.550 gulden. Voor dit bedrag was 
circa 980 ha schorgrond ingedijkt zodat de bedijkingkosten 47,50 gulden per ha bedroegen. De 
bedijking van de circa 570 ha grote Autrichepolder kostte daarentegen 54.744 gulden of 96 gulden per 
ha (Tabel 60). Hoewel de Autrichepolder slechts iets meer dan half zo groot was als de Albertpolder, 
was de kostprijs van de bedijking per ha dubbel zo hoog! In die polder had men met heel wat moei-
lijkheden te kampen gehad, zoals hiervoor al aan bod is gekomen. De bedijking van de Beoostenblij-
Benoordenpolder bleek eveneens geen financieel succes te zijn. Deze polder, die qua grootte overeen-
kwam met de Albertpolder, kostte de bedijkers 121.500 gulden of 124 gulden per ha. Tijdens de be-
dijking waren de dijken doorgebroken, waardoor er extra kosten moesten worden gemaakt. Daarom 
werd besloten om de dijk, de kreken en het herenhuis te verkopen, zodat de aangegane leningen 
konden worden afgelost (Tabel 60; Prinsen 1993). 
 
Tabel 60  Globale bedijkingkosten van een drietal zeventiende-eeuwse polders. 
Polder Jaartal 

bedijking 
Oppervlakte in ha 
(afgerond) 

Totale bedijkingskosten
(afgerond in gulden) 

Bedijkingskosten per ha 
(in gulden) 

Albertpolder 1612 980  46.550 47,50 
Autrichepolder 1617 570  54.744 96,00 
Beoostenblij-Benoorden 1655 980 121.500 124,00 

 
5.3.2 Aanleg van zeedijken: tweede helft van de achttiende eeuw tot 1900 
Na het verkrijgen van een bedijkingconcessie waren de bedijkers vrij om hun zeedijk(en) naar eigen 
inzicht aan te leggen. Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw kwam hier verandering in en werd er 
meer overheidsbemoeienis merkbaar, voornamelijk bij inpolderingen die vlakbij de zee of grote zee-
geulen zouden worden uitgevoerd. 
De ervaring had geleerd dat polders in zo’n ‘risicogebied’ kwetsbaarder waren bij (zware) storm-
vloeden en daardoor grote schade konden oplopen aan hun zeedijken. Bleek de polderkas ontoe-
reikend voor het herstel van die schade, dan konden de polderbesturen financiële bijstand vragen aan 
de (gewestelijke) overheid. Vaak was calamiteusverklaring het uiteindelijke lot van die polders. 
Om financiële claims in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden, liet de concessieverlenende 
overheid daarom eerst een onderzoek uitvoeren vooraleer een bedijkingoctrooi werd verleend. Dat 
gebeurde door een ingenieur in overheidsdienst. Op basis van het verslag dat hij hiervan gemaakt had, 
kon de aangevraagde concessie worden verleend of afgewezen. 
Bij de aanvraag tot bedijking van het schorrengebied ten noorden van de Groote Huissenspolder werd 
een dergelijk verslag gemaakt door P. van Doeveren, opzigter generaal der zeewercken. Dit gebeurde 
in opdracht van de Staten-Generaal in Den Haag. Na een grondig onderzoek schreef hij aan zijn op-
drachtgever dat de aanstaande bedijking geen nadeel zou toebrengen aan de Nederlandse Staat of 
anderen. Van Doeveren was van oordeel dat de voorgenomen bedijking gunstig zou zijn voor de 
achtergelegen Groote Huissenspolder. Deze zou daardoor namelijk worden bevrijd van de quellinge 
van het zoute water. Wel was het nodig dat er in het noordwesten van het te bedijken schor, dat op 
stormstreek lag, een grote zware zeedijk zou worden aangelegd met een buitenbeloop van 1 : 5. Dit 
betekende dat de bedijking heel wat duurder zou uitvallen dan door de bedijkers was becijferd. De 
oostelijke zeedijk was langs het Hellegat geprojecteerd en lag dus meer in de luwte. Daar zou men 
kunnen volstaan met een steilere glooiing van 1 : 3. Van Doeveren had zelfs een bestek opgemaakt 
waarin exact stond aangegeven hoe de zeedijk zou moeten worden aangelegd. In dat bestek was ook 
aangegeven dat de vooroever van de polder een minimale breedte diende te hebben van 80-120 m. Op 
basis van dit verslag werd de concessie verleend en verrees in 1777 de Eendragtpolder.572 
Ook bij de Nieuw-Neuzenpolder ten westen van Terneuzen zien we deze procedure toegepast. De 
Compagnie Blemont was concessiehouder van de schorren en vroeg in augustus 1815 bij het mini-
sterie van Waterstaat en Publieke Werken te Den Haag octrooi aan voor de bedijking ervan. 
                                                 
572  WZV/AA, Eendragtpolder, nr. 18. 
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Bij deze aanvraag was een technisch rapport gevoegd. De minister stuurde daarop niet één maar twee 
experts naar het schorrengebied in kwestie om het technische rapport van de concessiehouder op zijn 
haalbaarheid te onderzoeken. De Zeeuwse ir. D. Putmeester en hoofdingenieur Van Diggelen van 
Rijkswaterstaat brachten onafhankelijk van elkaar verslag uit van hun bevindingen.573 De opmerk-
ingen die deze deskundigen hadden gemaakt, stonden verwoord in het bedijkingsoctrooi. 
De zeedijk moest bijvoorbeeld zoveel mogelijk in een rechte lijn worden aangelegd. Bovendien dien-
de er vóór de verskade nog een vooroever aanwezig te blijven van circa 400 m. Ook stond in het oc-
trooi bepaald dat de noordwestelijke hoek van de zeedijk niet rechthoekig maar met een ronding 
moest worden aangelegd. Een ronde hoek op de stormstreek was volgens de ingenieursrapporten ef-
fectiever en veiliger. De dijkzate of ondergrond waarop de zeedijk zou worden aangelegd, moest rauw 
worden gemaakt. Hiermee werd bedoeld dat de ondergrond moest worden losgewoeld en begreppeld, 
zodat het dijklichaam zich er beter in kon hechten. Dat zou de stevigheid van de zeedijk ten goede 
komen.  
De bemoeienis van de hogere overheid bleek niet alleen bij de concessieverlening, maar ook bij de 
bedijkingswerken zelf. Hoofdingenieur Van Diggelen kreeg namelijk opdracht om op de bedijking toe 
te zien en te controleren of de voorwaarden die in de concessie waren gesteld, wel goed werden 
nageleefd. De vrijheid van de bedijkers werd dus sterk aan banden gelegd. De overheid verantwoord-
de deze ‘bemoeizucht’ met de stelling dat zowel de belangen van het land als die van de bedijkers 
moesten worden verdedigd teneinde deze onderneming genoegzame duurzaamheid en succes te verze-
keren. Met andere woorden: de bedijkers moesten tegen zichzelf worden beschermd. Uitdrukkelijk 
was in het octrooi ook vermeld dat de bedijkers in geen geval op enige financiële tussenkomst kon 
rekenen gedurende de tijdsduur van de concessie.574 Daarmee dekte de overheid zich in tegen 
financiële claims die zouden kunnen ontstaan als gevolg van schade tijdens de bedijkingswerken.575 
 
5.3.2.1 Bestek van de Nieuw-Neuzenpolder uit 1816 
De conditien en bestek van de Nieuw-Neuzenpolder vermelden een aantal interessante technische 
gegevens (Tabel 60). Zo was de hoogte van de zeedijk bepaald op 12 voet of 3,40 meter. Om de dijk 
over de gehele lengte op een egale hoogte te krijgen, was als ijkpunt een peilstok geslagen vlakbij de 
schaapsstelle576 op het schor. Voordat de eigenlijke bedijking kon beginnen, moesten de aannemers 
eerst alle aanwezige kreekjes in het schor die door het traject van de dijkzate577 liepen afdammen en 
met goede aarde vullen tot een hoogte van 60 cm boven het maaiveld. Zoals bij bedijkingen uit vroe-
gere eeuwen, dienden er eerst vers- en haagkaden te worden aangelegd. In de verskaden moesten bui-
zen worden gelegd, voorzien van kleppen om het binnenwater te kunnen lozen. Dit waren dus primi-
tieve duikersluisjes. De breedte van de spekdammen, waarover de dijkaarde uit de schaapstallen werd 
vervoerd, was bepaald op 5 m en de dijkputten tussen de spekdammen dienden 8,50 m breed te zijn. 
Bovendien waren de aannemers verplicht om de dijkputten uit te graven vanaf de zeezijde van de 
schaapstallen. 
De kruin van de dijk diende 14 cm hoger te worden opgemaakt dan in het bestek stond aangegeven en 
moest bovendien tonrond worden uitgevoerd. Over de gehele lengte van de buitenglooiing dienden 
goede begroesde schorrezoden te worden gelegd van 30 cm in het vierkant en met een dikte van 40 
cm. Die zoden moesten deels in het dijklichaam worden ‘ingespond’. In tegenstelling tot de 17de en 
18de eeuwse bedijkingen waren er voor de aanleg van de zeedijk slechts vier bestedingen voorzien.578 
Ook moest er een buitenberm met een breedte drie roeden of 11,55 meter worden aangelegd aan de 
teen of zeezijde van de dijk.579 
 

                                                 
573  Het verslag van Putmeester dateert van 20/11/1815. Het rapport van Van Diggelen dateert van 27/12/1815. 
574  De concessie had een looptijd van 30 jaar. 
575  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, nr. 433. 
576  Een schaapsstelle was doorgaans op de hoogste plaats van een schor gesitueerd en bestond uit stallen waarin 

de schapen konden verblijven. Ook kon op de stelle een woonhuis zijn gebouwd waarin de schapenhouder 
(en zijn gezin) verbleef. Er was meestal een diepe put gegraven waarin het regenwater werd opgevangen dat 
als drinkwater voor dier en mens diende. Een bewoner van een stelle werd wel een stellenaar genoemd. 

577  Dit was inclusief de binnen- en buitenbermen. 
578  De totale lengte van de zeedijk bedroeg 1.342 Putse roeden of 5.475 m. 
579  Zo’n buitenberm werd niet bij alle bedijkingen gemaakt. 
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Tabel 61  Enige metrische gegevens van de zeedijk van de Nieuw- 
Neuzenpolder. 
Besteding Lengte 

in roeden 
Lengte  
in meters 

Buitenbeloop Binnenbeloop

1 447 1.823 1 : 5 1 : 1,5  
2 300 1.224 - - 
3 262 1.069 - - 
4 333 1.359 1 : 5 (deels) 

1 : 4 (deels) 
- 

Totaal 1.342 5.475   
Het buitenbeloop van de vierde besteding omvatte het oostelijk en zuidoostelijk 
deel van de zeedijk. Het zuidoostelijk deel van de dijk sloot aan op de Willems- 
kerkepolder en lag niet op stormstreek. Om die reden kon daar worden volstaan 
met een steiler beloop. 
 
Het bestek noemde 16 april als startdatum voor de bedijking. De aannemers moesten zes weken later 
hun verskade hebben aangelegd. Bovendien diende de zeedijk op die datum al tot een hoogte van 1,13 
m en een breedte van 8,16 m te zijn opgewerkt. Eind juni moest de zeedijk over de gehele breedte zijn 
opgemaakt tot een hoogte van 1,42 m boven het geslagen peil. Begin september dienden de aan-
nemers hun werk op te leveren. Voor degenen die nalatig bleven, was een boeteclausule van twaalf 
gulden per dag voorzien. Er was alleen ‘dispensatie’ mogelijk indien door onstuimig weer de bedij-
kingswerken waren vertraagd! 
Bij de bedijking van de polder was ook een vercorting voorzien. Omdat die tezelfdertijd werd aan-
gelegd met de zeedijk, was een versnelde bedijking van het schor dus niet de achterliggende reden, 
zoals bij de achttiende-eeuwse bedijkingen. De verkorting die de polder in een oostelijk en een weste-
lijk deel opsplitste, had ook geen militair-strategisch doel. De enige reden was dat bij een over-
stroming de schade kon worden beperkt tot de helft van de polder. De verkorting liep dwars door de 
nieuwe bedijking in een rechte lijn van zuid naar noord over een lengte van ongeveer 2 km. 
De hoogte ervan was bepaald op 1,13 m boven het ijkpunt aan de schaapsstelle. De breedte van de 
kruin en die van de bermen aan beide zijden van de verkorting bedroegen eveneens 1,13 m.580 Als 
hellingsgraad voor de glooiing was 1 : 1,5 voorzien. Om aan de benodigde aarde voor de opmaak van 
de verkorting te komen, moesten de aannemers aan beide zijden ervan een sloot graven met een diepte 
van 0,85 m en een bovenbreedte van 2,54 m. Die afmetingen volstonden om voldoende aarde voor de 
aanleg van de verkorting te hebben (Tabel 61).581  
 
5.3.2.2 Vorm van de zeedijk in 1872 
Door een bewaard gebleven verslag van 1872 kunnen we ons een beeld vormen over de vorm van de 
buitenglooiing van de zeedijk van de Nieuw-Neuzenpolder. De totale lengte van de zeedijk bedroeg 
5.475 m en de kruinhoogte ervan varieerde tussen 3,60 en 3,80 m boven hoogwater. Over de gehele 
lengte van de dijk waren er drie gedeelten van de buitenglooiing bezood met kloetelingen, samen ter 
lengte van ongeveer 2.000 m. Op twee dijkgedeelten was het buitenbeloop belegd met een rijsmat. De 
totale lengte ervan bedroeg 1.200 m. Twee andere delen van de buitenglooiing waren aan de onder-
zijde opgemaakt met rijsbeslag. Hiervan bedroeg de totale lengte 2.300 m. Vanaf de zeezijde gezien 
zag de dijk er dus zeer heterogeen uit.  
 
5.3.3 Aanleg van zeedijken in de twintigste eeuw 
In de eerste helft van de 20ste eeuw werden zeedijken in principe nog steeds op dezelfde ‘ambachte-
lijke’ manier aangelegd. In het begin van de eeuw was er wel een vernieuwing te bespeuren op het 
vlak van de dijkverhoging. Die vernieuwing bestond uit de bouw van betonnen muurtjes bovenop de 
zeedijk. In § 5.3.4 wordt daarop dieper ingegaan.  
In de twintigste eeuw zijn er in Zeeuws-Vlaanderen niet veel polders meer bedijkt. Ten oosten van 
Terneuzen werd in 1926 het resterende gedeelte van het Hellegat bedijkt onder de benaming 
Hellegatpolder. Volgens de toen heersende inzichten was de hoogte van de nieuwe zeedijk bepaald op 
3,90 m +NAP. 

                                                 
580  De totale breedte van de verkorting bedroeg 24 voet of 6,80 m, inclusief de bermen aan beide zijden. 
581  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, nr. 433. 



199 
 

In de tweede helft van de vorige eeuw werden ten westen van Terneuzen nog twee polders bedijkt. In 
1952 was dat de Braakmanpolder en in de tweede helft van de jaren zeventig volgde de allerlaatste 
bedijking in het onderzoeksgebied, de Mosselbankenpolder. 
Dat was een polder die op alle vlakken afweek van de klassieke manier van bedijken.582 Ook de tech-
nische uitvoering ervan was totaal afwijkend van alle voorgaande bedijkingen. Alvorens het schor 
werd bedijkt, vond eerst een uitgebreid onderzoek plaats door de Koninklijke Nederlandse Heidemij. 
In het rapport van de Heidemij werd ingegaan op de opbouw van de bodem en de eigenschappen van 
de onderscheiden bodemlagen.583 Ongeveer een derde van het in te dijken schor bestond uit een zand-
plaatlandschap. Het overige tweederde deel bestond uit een overgangslandschap en een watergebied, 
dat laatste ter plaatse van de Braakmangeul. Aan de kant van de Paulinapolder584 bleken oude geëro-
deerde schorren te liggen met een kleizaveldikte van 0,50 m. De benodigde klei voor de aanleg van de 
zeedijk kon niet van het in te dijken schor worden gehaald, omdat die er niet voor geschikt bleek te 
zijn. Waar de zandplaten waren overdekt met slik, werden bij de aanleg van de zeedijk zettings-
problemen verwacht. Hoe groot die zettingen zouden zijn en hoelang het zou duren vooraleer deze 
waren bereikt, kon echter niet worden berekend. 
Voor de inpoldering van de schorren was een periode voorzien van 2,5-3 jaar. Bij de aanleg van de 
zeedijk werden zandzuigers ingeschakeld die de benodigde aarde voor het dijklichaam uit de voor-
liggende schorren wegzogen en via grote metalen pijpen in de dijkbedding spoten. Die bedding was 
afgebakend door kadedijkjes aan de binnen- en buitenzijde ervan. 
Het water dat met het zand werd mee gespoten, moest uiteraard worden verwijderd. Dit gebeurde met 
bulldozers die over het opgespoten mengsel van zand en water heen en weer reden. Door de druk van 
de zware bulldozers werd het water over de aangelegde kades ‘geperst’ en vervolgens aan beide zij-
den ervan in greppels opgevangen en afgevoerd. Met draglines werd nadien de zeedijk op de vereiste 
hoogte en breedte gebracht.585 Ook de versteviging van de buitenglooiing van de zeedijk gebeurde 
hoofdzakelijk machinaal. De inbreng van menselijke arbeid werd zo tot het minimum gereduceerd. 
Voor het ontwerpen van het profiel van de zeedijk werd gebruik gemaakt van de gegevens die door de 
studiedienst van Rijkswaterstaat waren berekend. De teen586 van de zeedijk was geprojecteerd op 1,50 
m -NAP. Ter bescherming van de teen moest zwaar rijsbeslag met stortsteen worden aangebracht ter 
breedte van 5 m, met een verbreding tot 10 m in noordoostelijke richting. Dit wegens de iets diepere 
ligging aan het voorland. Vanaf de teen (op 1,5 m -NAP) oplopend onder een helling van 1 : 4, moest 
een natuurstenen glooiing worden aangelegd tot een hoogte van 3,40 m +NAP. Direct aansluitend 
hierop diende er onder dezelfde hellingsgraad een glooiing van betonblokken te worden aangelegd 
met een breedte van 2,40 m. Aansluitend was voorzien in een buitenberm met een breedte van 9 m en 
een helling van 1 : 15. Tussen 6,40-10 m +NAP zou het buitenbeloop van de zeedijk weer onder een 
helling van 1 : 4 worden aangelegd. Direct aansluitend aan de buitenberm diende een 2,50 m brede 
strook betonblokken tegen de dijkglooiing worden aangebracht.  
De kruin van de zeedijk kwam te liggen op een hoogte van 10 m +NAP. De kruinbreedte was 
berekend op 2,50 m. Het binnenbeloop van de nieuwe zeedijk moest worden aangelegd onder een 
helling van 1 : 3. Aan de landzijde van de zeedijk was bovendien een 8,50 m brede binnenberm 
voorzien op een hoogte van 2,50 m +NAP. Evenals de buitenberm zou die worden aangelegd onder 
een helling van 1 : 15.  
Omdat de nieuwe zeedijk op deltahoogte was aangelegd, verviel de voorziene verhoging van de 
achterliggende afsluitdijk van de Braakmanpolder. 

                                                 
582  Dat gold de reden tot bedijking, de juridische (eigendoms)structuur van de polder, het overleg- en inspraak-

model voor omwonenden en andere belanghebbenden en de financiering. Zie § 2.8.1. 
583  Uit een zeer globaal onderzoek bleek dat bijna de helft van het gebied behoorde tot het schorrenlandschap. 

Het bodemprofiel bestond uit 0,90-1,20 m klei, overgaand in zavel op zand. Het bovenste deel (0,45-0,60 m) 
bestond uit lichte klei met 25% lutum. Aan de zeezijde lag een brede zandplaat waarop sliklaagjes van 
enkele centimeters dikte waren afgezet. 

584  De Paulinapolder lag aan de westzijde van de Braak in het werk- en beheersgebied van het waterschap Het 
Vrije van Sluis. 

585  Mondelinge mededeling J.I. Meesen, voormalig hoofd technische dienst waterschap De verenigde 
Braakmanpolders. 

586  Dit is de voet van de glooiing, de grens tussen het talud en het maaiveld. 
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Dit gold ook voor de noordoostelijke dijkgedeelten van de Paulina- en de Elisabethpolder587 die even-
eens door de aanleg van de Mosselbankenpolder binnendijken waren geworden. Het Rijk kon hier-
door circa 8,5 miljoen gulden uitsparen. Dit bedrag zou als rijksbijdrage aan de bedijker ten goede 
komen.588 De zeedijk van de Mosselbankpolder en het onderhoud ervan werden in het voorjaar van 
1979 officieel overgedragen aan het bestuur van het waterschap De verenigde Braakmanpolders. 
 
5.3.4 Gebruik van stenen op de zeedijk  
In de loop der tijden zijn ter versteviging van de zeedijk allerhande steensoorten gebruikt. Vilvoordse 
steen werd sporadisch al in de zestiende eeuw gebruikt. Bedijkingspecialist Vierlingh sprak in dit 
verband over Vilvorsche schorren. Vilvoordse steen is een kalksteensoort die wordt gewonnen in 
steengroeven van de Belgische gemeente Vilvoorde, gelegen in de omgeving van Brussel. De steen-
soort heeft een lichtgelige kleur. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd deze steen toegepast als 
steenbekleding op de buitenglooiingen omdat ze relatief goedkoop was. Het nadeel was dat ze licht en 
niet erg slijtvast was. Bovendien was de plaatsing ervan erg arbeidsintensief omdat de stenen ongelijk 
van vorm waren. Bij het zetten van Vilvoordse steen werden perkoenpalen gebruikt om de stenen in 
vakken te verdelen en zo bij elkaar te houden. Perkoenpalen zijn met olie geïmpregneerde of gecreo-
soteerde houten palen, waardoor de levensduur ervan aanmerkelijk werd verlengd. De palen konden 
in allerlei afmetingen worden geleverd. Het aanpunten of scherpen ervan gebeurde ter plaatse door de 
dijkwerkers op dagen dat er niet aan de dijk kon worden gewerkt (De Kraker & Bauwens 2000). 
Naast Vilvoordse was Doornikse steen erg gewild als versteviging van de buitenglooiing. De blauw-
zwarte, harde, gelaagde kalksteen is afkomstig uit groeven bij Doornik in België. Door blootstelling 
aan de weersomstandigheden krijgen ze uiteindelijk een zilvergrijze kleur. Door de gelaagdheid 
kunnen de lagen bij vorstweer loskomen zodat de steen langzaam afslijt. In het verleden zijn deze 
stenen vaak op de buitenglooiingen van de zeedijken langs de Westerschelde gebruikt. Ze werden 
afwisselend plat en op hun zijkant geplaatst. Ze worden nu niet meer gebruikt omdat ze niet zwaar 
genoeg zijn en de aanleg ervan te arbeidsintensief is (Tabel 62). In de eerste decennia van de 19de 
eeuw werd in Zeeuws-Vlaanderen voor de versteviging van de buitenglooiingen veel gebruik gemaakt 
van Lessinische steen, een porfirisch stollingsgesteente afkomstig uit steengroeven van de Belgische 
gemeente Lessines of Lessen in de provincie Henegouwen.589 
 
Tabel 62  Uit te voeren werken aan en benodigd materiaal voor de calamiteuze polders Marga- 
retha, Kleine Eendragt en Eendragt in 1873 ter verbetering en onderhoud van de aarde-, kram-, 
rijs-, en steenglooiingswerken. 
Uit te voeren werken Margaretha  Kleine Eendragt Eendragt 
Het vernieuwen of nieuw leggen van: 
Rijsbeslag met staakrijen 2.200 m2 
Glooiing van nieuwe gesorteerde 
Vilvoordse steen op nieuw pui                420 m2 
Glooiing van zuilenbasalt op nieuw puin       830 m2 
Wintermat 2.500 m2   2.850 m2 
Zomermat -   3.650 m2 
Het nieuw leveren of verwerken van: 
Perkoenpalen, lang 1,6 m    3.400 stuks 
Het onderhouden van: 
Rijsbeslag 10.979 m2  3.373 m2 10.168 m2 
Glooiing van Vilvoordse steen 18.180 m2 17.920 m2 27.280 m2 
Glooiing van Doornikse steen  5.206 m2  5.719 m2   3.328 m2 
Glooiing van enkel puin    5.895 m2 
Het leveren en opklampen van de volgende wintervoorraad: 
Hollands dijkrijs 1.500 bossen 1.500 bossen 2.000 bossen 
Walcherse staken 4.000 stuk 4.000 stuks 5.000 stuks 
Brabants dijkrijs 2.000 bossen 2.000 bossen 4.000 bossen 
Brabantse staken 3.000 stuks 3.000 stuks 2.000 stuks 
Riet 50 bossen 50 bossen 100 bossen 

                                                 
587  Beide polders lagen binnen het werkgebied van het waterschap Het Vrije van Sluis. 
588  WZV/De verenigde Braakmanpolders, nr. 281. Bedijking van de Mosselbankenpolder gebeurde op kosten 

van het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical, gevestigd in de vlakbij gelegen Nieuw-Neuzenpolder. 
589  Dit Waalse stadje ligt niet ver van het Oost-Vlaamse Geraardsbergen. 
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Na de Belgische opstand in 1830 bleek dat de levering van de eerder genoemde Belgische steen-
soorten niet meer te garanderen was. Daardoor lieten veel polder- en waterschapsbesturen in Zeeuws-
Vlaanderen hun oog vallen op basalt. Basalt is afkomstig uit Duitse steengroeven langs de Rijn. Als 
steenbekleding werd het in brokken of in zuilvorm toegepast. De van nature zeshoekige zuilvorm 
maakte het verwerken gemakkelijk, terwijl deze harde steensoort nauwelijks aan slijtage onderhevig 
is. Basalt werd voor het eerst toegepast in Zeeland in 1858. Het polderbestuur van de Nieuw-Neuzen-
polder kocht in 1867 13.720 last590 basalt en Doornikse steen aan ter versteviging van de vooroever. 
Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw werd basalt veel toegepast op zeedijken. Omdat de 
basaltgroeven praktisch waren uitgeput en het bovendien arbeidstechnisch niet langer verantwoord 
bleek om de basaltzuilen handmatig te zetten, werd hiermee gestopt. Bij de aanleg van de Mossel-
bankenpolder werd wel nog basalt gebruikt. Deze was afkomstig uit Polen. 
 
5.3.4.1 Beton als dijkversterking 
Op het vlak van de dijkversterking was er in het begin van de twintigste eeuw een ‘revolutionaire’ 
ontwikkeling te bespeuren. Jonkheer ir. R.R.L. de Muralt had namelijk de toepassing van beton als 
materiaal voor dijkversterking geïntroduceerd. In 1824 werd het cementbeton ontwikkeld, ook wel 
bekend als Portlandcement. In verschillende landen werd hiermee geëxperimenteerd, voornamelijk in 
de waterbouwkunde. De vrees dat het zoute water het beton op termijn zou aantasten, verhinderde de 
toepassing ervan op grote schaal. Dit bezwaar van zoutgevoeligheid loste De Muralt op door er tras 
aan toe te voegen. Tras is fijngemalen tufsteen. In verbinding met vette kalk vormt tras een uitste-
kende metselspecie die zowel onder als boven water zeer hard wordt. 
De Muralt paste deze werkwijze in 1903 voor het eerst toe op Schouwen. Kort daarna zou de toe-
passing van beton als versterking van de buitendijkse dijkglooiingen een hoge vlucht nemen en een 
alternatief vormen voor de basaltglooiingen, die aanmerkelijk duurder waren en bovendien veel 
zwaarder voor het dijklichaam. Strandhoofden werden sindsdien ook in beton uitgevoerd.  
Door de succesvolle toepassing van beton op de buitentaluds van de zeedijken en als strandhoofden, 
kwam dit materiaal ook in beeld bij het verhogen van de dijkkruinen. Uit het systematisch opmeten 
van de getijden in de Zeeuwse wateren bleek namelijk dat de vloeden in de loop der jaren steeds 
hoger waren geworden. Daarom was het nodig om de zeedijken op te hogen. Een verhoging met aarde 
(een ‘muts’), zoals tot dan toe gebruikelijk was, betekende echter dat het dijklichaam moest worden 
verbreed en verzwaard. Aan de buitenzijde kon dit meestal niet, omdat daar al de een of andere stenen 
glooiing lag. Ook aan de binnen- of landzijde bleek dat dikwijls niet mogelijk omdat daar de polder-
wegen liepen. Voor zo’n verbreding en verzwaring van het dijklichaam zou bovendien kostbare land-
bouwgrond moeten worden onteigend. 
Als oplossing voor dit dilemma stelde De Muralt voor om een betonnen muur bovenop de zeedijk te 
plaatsen. Het zou echter een ‘flexibel’ systeem moeten zijn, bestaande uit segmenten die op geregelde 
afstanden gevat waren tussen betonnen staanders. Op die manier kon worden voorkomen dat bij het 
verzakken van de dijkkruin scheuren in de betonnen platen ontstonden.  
De eerste muraltmuren werden in 1906 geplaatst. Ze waren 0,50 m hoog en hadden een dikte van 0,30 
m. Aan de zeezijde waren ze voorzien van een grondvleugel die 1 m breed was. De grondvleugels aan 
de landzijde waren maar half zo breed, namelijk 0,50 m. De buitenvleugels moesten voorkomen dat 
de betonnen muurtjes bij een stormvloed door onderloopsheid zouden wegzakken. De binnenvleugel 
diende tot steun voor de muur tegen de waterdruk.  
In de jaren dertig van de vorige eeuw bedacht I. Streefkerk, ingenieur bij Rijkswaterstaat te Breskens, 
een oplossing voor het probleem van de onderloopsheid, waarmee de muraltmuurtjes soms te kampen 
hadden. Hij vond de diaboolglooiing uit, een constructie die het inzakken van het talud moest tegen-
gaan. De diaboolglooiing bestond uit een systeem van betonblokken met uit- en inspringende vakken.  
Bij het zetten of zakken van de ondergrond zorgden die vakken als het ware voor een ‘scharnierende’ 
werking van de diaboolglooiing, zodat ze met de zetting van het talud konden meezakken.591  
Omdat de muraltmuurtjes hun nut hadden bewezen en ze een goedkoop alternatief bleken te zijn voor 
de klassieke dijkverhogingen, werden ze in de eerste helft van de twintigste eeuw overal in en buiten 
Zeeland toegepast. 

                                                 
590  Een last is bij scheepsladingen een gewichtsmaat van 2.000 kg. 
591  Na de Tweede Wereldoorlog werden de diaboolglooiingen door de N.V. ‘De Hoop’ te Terneuzen gemaakt. 
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Figuur 19  Een deel van de muraltmuur op de zeedijk van de Lovenpolder aan de Lovenstraat. Op de achter-
grond is het chemiebedrijf Dow te zien. Het water links op de foto is de Braakman (foto: Privébezit). 
 
Tijdens de stormramp van februari 1953 bleken dergelijke muren echter niet bestand te zijn tegen het 
enorme watergeweld. Sindsdien worden ze niet meer toegepast (Kool-Blokland 2003).592  
Op de zeedijk van de Lovenpolder, die vlakbij de Braakman lag, werd in 1933 een muraltmuur ge-
plaatst met een lengte van 1.700 m (Fig. 19).593 Onderzoek had uitgewezen dat de zeedijk moest 
worden verhoogd en Gedeputeerde Staten drongen hierop aan bij het polderbestuur. De waterbouw-
kundig ambtenaar van de polder had twee begrotingen opgemaakt. De ene betrof een klassieke dijk-
verhoging met aarde, de andere een moderne verhoging in beton. Het dagelijks bestuur bleek voor-
stander te zijn van het plaatsen van een muraltmuur en verdedigde dit standpunt op de algemene 
vergadering. Enkele ingelanden vroegen zich af of de dijk wel breed en sterk genoeg was om die 
betonmuur te plaatsen. Vervolgens kreeg het dagelijks bestuur de opdracht om te onderzoeken of die 
muur in eigen beheer kon worden geplaatst en of dat kon gebeuren via een werkverschaffings-
maatregel. In ieder geval diende er een lening te worden aangegaan van 15.000 gulden die op basis 
van jaarlijkse annuïteiten van 500 gulden zou worden afbetaald.594 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw bracht de betonfirma Bleijko B.V. te Walsoorden de Bleijko-
glooiing op de markt. De vorm van deze betonblokken was symmetrisch zonder inkassingen. Ze had-
den een vierkante grondvorm en de zijden ervan waren gebroken vlakken. In halfsteensverband 
gelegd, klemden de blokken zichzelf vast (Wilderom 1973). Nieuw was ook het gebruik van beton-
zuilen als dijkverdediging. Er bestonden allerlei soorten betonzuilen die onderlinge verschilden in 
hoogte, vorm en dichtheid. Twee bijzondere soorten zijn Basalton595 en Hydroblocks. 

                                                 
592  Jonkheer Robert Rudolph Lodewijk de Muralt was ook politiek actief. In september 1913 werd hij gekozen 

tot lid van de Tweede Kamer voor het district Oostburg. Namens de Liberale Unie en later namens de 
Vrijheidsbond bleef hij in de Kamer tot 1922. Van 1923 tot 1929 was hij lid van de Eerste Kamer. In beide 
Kamers hield hij zich voornamelijk bezig met waterstaatszaken. 

593  Het is de enige muraltmuur die in het onderzoeksgebied werd geplaatst en nog steeds bestaat. 
594  WZV/VBP, Loven-en Willemskerkepolder, algemene vergadering van 12/5/1932. 
595  Samenvoeging van basalt en beton. Een uitvinding van ing. J.A. Kant van Rijkswaterstaat, gedaan in 1975. 
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Basalton is de betonnen variant van de klassieke basaltzuil. Omdat ze van gelijke hoogte zijn kunnen 
ze machinaal worden geplaatst waardoor de plaatsing minder arbeidsintensief en minder kostelijk is. 
Hydroblocks hebben een andere vorm en lijken wat op vissen Ze kunnen als een puzzel in elkaar 
worden gezet zodat er een zeer stevig geheel ontstaat en waardoor de zware belastingen die door stro-
ming en golfslag worden veroorzaakt kunnen weerstaan. 
 
5.3.4.2 Asfalt als dijkversterking 
Sedert het midden van de twintigste eeuw wordt ook veel asfalt toegepast in de dijk- en waterbouw-
kunde. Aanvankelijk gebruikte men asfalt als voegvulling in een stenenglooiing, maar nadien ook bij 
het versterken van de strandhoofden. In het kader van de Deltawerken werden eveneens op grote 
schaal asfaltglooiingen toegepast.  
De hedendaagse steenbekleding van een dijk bestaat uit een constructie van beton of breuksteen, 
ingegoten met asfalt. Vroeger werden hiervoor veel steen- en betonsoorten gebruikt die tegenwoordig 
niet meer sterk genoeg zijn. Ze moeten dus worden vervangen of versterkt. Waar mogelijk worden 
bestaande betonblokken zoveel mogelijk hergebruikt door ze te kantelen. Op sommige plaatsen is de 
steenbekleding boven de vloedgrens nog sterk genoeg en is alleen de ondertafel aan verbetering toe. 
In dat laatste geval wordt gekozen voor een extra laag breuksteen, al dan niet ingegoten met asfalt. 
 
5.3.5 Deltawerken 
Door de Deltawet van 1958 werd 80 km zeedijken aan de zuidzijde van de Westerschelde, gelegen 
tussen Cadzand en de Hertogin Hedwigepolder, als eerste waterkering aangemerkt. 
Deze dijken moesten dus op deltahoogte worden gebracht. Volgens een mathematisch rekenmodel 
kon een superstorm die zich eens in de 4.000 jaar in Zeeland zou voordoen, het water te Vlissingen 
een hoogte bereiken van 5,50 m +NAP. Dat was 0,95 m hoger dan de stormvloedstand van 1953 te 
Vlissingen. Die hoogte zou moeten volstaan om zo’n superstorm te keren.  
 
5.3.5.1 Deltawerken aan de westzijde van Terneuzen 
Door de watersnoodramp van 1 februari 1953 was de zeedijk van de calamiteuze Nieuw-Neuzen-
polder doorgebroken. Enkele maanden daarna waren de stroomgaten provisorisch hersteld. De polder 
werd nog in datzelfde jaar drooggemalen en vanaf 1954 konden er weer landbouwgewassen worden 
geteeld. Na de invoering van de Deltawet werd een plan tot versterking en verzwaring van de zeedijk 
van de calamiteuze polder bij Rijkswaterstaat ingediend. 
Nadat een geologisch en grondmechanisch onderzoek over het gehele tracé van het dijkvak was 
uitgevoerd, kon in 1962 met de voorbereiding van de plannen worden gestart. Daarbij werd ook 
rekening gehouden met de golfmetingen die jarenlang door de studiedienst van Rijkswaterstaat waren 
bijgehouden en met andere waarnemingen.  
De bestaande zeedijk had een lengte van 4.200 m. Vóór de aanvang van de Deltawerken bedroeg de 
kruinhoogte ongeveer 6,30 m +NAP en was de buitenglooiing tot een hoogte van 3,60 m +NAP ver-
stevigd met natuursteen. Bovendien was er een buitenberm aanwezig die in breedte varieerde tussen 4 
en 6 m. Het nieuwe plan voorzag in een kruinhoogte die zou variëren tussen 9,75 m +NAP aan de 
westzijde (de stormstreek), afzakkend tot 8 m +NAP aan de oostzijde van de polder. De natuurstenen 
versteviging van de buitenglooiing werd opgetrokken van 3,60 m tot 6,40 m +NAP en zou bestaan uit 
betonblokken met een totale oppervlakte van 50.000 m2. De nieuwe buitenberm werd verbreed tot 9 
m. Om de zeedijk op de nieuwe hoogte en breedte te brengen, zou ruim 1.000.000 m3 zand nodig zijn. 
Dat werd van de noordelijke oever van de Pas van Terneuzen596 gehaald en daarvoor moest een bak-
kenzuiger worden ingeschakeld. Het opgezogen zand werd op de plaats van bestemming gespoten met 
behulp van een perspomp die voor de oever van de Nieuw-Neuzenpolder was gelegen. Daarna diende 
ter versteviging ervan een kleilaag over dit opgespoten zandlichaam te worden aangebracht. De hier0-
voor benodigde 300.000 m3 klei werd van de bestaande binnenbelopen van de oude zeedijk gehaald. 
Ook een nog bestaande inlaagdijk van klei zou voor dit doel worden aangewend. Voor verhoging van 
de zeedijk moest de dijkzate aan de landzijde 40 m worden verbreed. Om die verbreding te kunnen 
uitvoeren, diende circa 15 ha landbouwgrond te worden onteigend, wat bij de betrokken landbouwers 
niet altijd in ‘goede aarde’ viel.  

                                                 
596  Met deze naam werd een geul in de Westerschelde aangeduid. 
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De aanbesteding van de werken vond plaats op 22 december 1965 en werd op 10 februari 1966 voor 
6.255.000 gulden of 1.489 gulden per meter vergund aan de laagste inschrijver, de fa. Geldof uit 
Serooskerke op Walcheren. De uitvoering nam 2½ jaar in beslag en de uiteindelijke oplevering van de 
op deltahoogte uitgevoerde zeedijk vond plaats op 30 mei 1968.597 
Nadat de zeedijk van de calamiteuze Nieuw-Neuzenpolder op deltahoogte was gebracht, restte nog de 
verhoging van de ten westen ervan gelegen Wevelswaaldijk. Dat was de afsluitdijk van de Braakman-
polder die in 1952 was bedijkt, slechts enkele maanden voor de stormramp. Omdat het Amerikaanse 
chemiebedrijf Dow Chemical in diezelfde periode plannen koesterde om de Mosselbanken te be-
dijken, werd het op deltahoogte brengen van deze dijk tijdelijk uitgesteld. Alleen het oostelijk beloop 
van de Wevelswaaldijk - met een lengte van 1.000 m - zou na de aanleg van de Mosselbankenpolder 
op deltahoogte moeten worden gebracht. De uitvoering daarvan werd in mei 1978 gegund aan de fa. 
Hakkers-Schermer te Werkendam. Aanvankelijk schoten de werken goed op, zo goed zelfs dat de 
tijdige aanvoer van zetsteen door de leverancier in het gedrang kwam. Een langdurige vorstperiode in 
de wintermaanden van 1979 leidde echter weer tot wat vertraging. Uiteindelijk kon de nieuwe 
waterkering worden opgeleverd in september 1979. Hij ziet er goed uit, is het enige commentaar dat 
hierover te vinden is in de notulen van het waterschap De verenigde Braakmanpolders. De Delta-
werken aan de westzijde van Terneuzen waren hiermee definitief afgerond.598 
 
5.3.5.2 Deltawerken aan de oostzijde van Terneuzen 
De zeedijken van de Serlippens- en Nieuw-Othenepolder werden in 1961 en 1962 op deltahoogte 
gebracht. Het ging hierbij om een totale lengte van 2.700 m. Krachtens een overeenkomst met het be-
stuur van de Waterkering Serlippens c.a. werd dit werk door het Rijk uitgevoerd. Het sloot aan op de 
eveneens door het Rijk gebouwde nieuwe uitwateringssluis te Othene.  
De zeedijk van de Hellegatpolder werd in 1968 op deltahoogte gebracht en was het eerste grote 
technische werk van het in 1965 opgerichte waterschap Axeler Ambacht. De bestuursleden bezochten 
in juli van dat jaar het pas opgeleverde stuk zeedijk (Tabel 63). 
Blijkbaar maakte een en ander grote indruk en ontlokte het bij de dijkgraaf enige lyrische gedachten 
die hij als volgt verwoordde: ‘Staande boven op deze imposante zeedijk, bekruipt de mens een zekere, 
alsof niet gepaste, trots, dat dit werk onder directie van de technische dienst van ons waterschap is tot 
stand gebracht’. De kostprijs van deze ‘imposante’ dijk die een lengte had van 1.300 m, bedroeg 
3.200.000 gulden of 2.461,54 gulden per meter. 
De volgende fase van de Deltawerken was de verzwaring van de zeedijk van de Margarethapolder. 
Deze dijk behoorde tot het werk- en beheersgebied van de Waterkering Serlippens c.a.599 Grote delen 
van die dijk waren echter nog steeds in particulier bezit en deze delen moesten eerst worden aan-
gekocht door het bestuur van de Waterkering. De redenering van het Rijk was dat eigendom, beheer 
en onderhoud van een zeedijk in één hand moesten zijn. Het bestuur van de Waterkering ging er 
vanuit dat de eigendomsverwerving van die private stukken zeedijk door het Rijk voor 100% zou 
worden vergoed omdat het een primaire waterkering betrof. Over die vergoeding ontstond echter 
onenigheid. Voordat er over deze eigendomssituatie een definitief verdict kwam uit Den Haag, startte 
men in het voorjaar van 1969 al met de aanbesteding van de verhoging en verzwaring van de zeedijk. 
 
Tabel 63  De op deltahoogte gebrachte zeedijken tussen 1962 en 1971. 
Polder of waterschap Gereed in Lengte dijk Benodigd aantal m3 zand 

uit de Westerschelde* 
Serlippens & Nieuw-Othene 1962 2.700 m    421.400 
Nieuw-Neuzen 1968 4.200 m 1.087.900 
Hellegat 1968 1.300 m    379.400 
Margaretha 1971 2.000 m    909.600 
Totaal  10.250 m 2.798.300 
* Wilderom 1973. 

                                                 
597  Mondelinge mededeling J. Meesen, voormalig hoofd technische dienst waterschap De verenigde Braakman-

polders.  
598  WZV/VBP, nr. 2. 
599  De Waterkering Serlippens c.a. was nog altijd een ‘onafhankelijk’ waterschapsbestuur van een aantal cala-

miteuze polders ten oosten van Terneuzen dat binnen het werkgebied van het waterschap Axeler Ambacht 
fungeerde. Het bestuur van de Waterkering was echter dezelfde als dat van het waterschap Axeler Ambacht.  
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De lengte ervan bedroeg 2.200 meter en de kosten waren geraamd op circa 4.620.000 gulden, of 2.100 
gulden per m. De kostprijs per meter was dus lager dan het op deltahoogte brengen van de Hellegat-
polder. Dat is des te eigenaardiger, omdat de dijkverhoging van de Margarethapolder deels tot één van 
de grootste en zwaarste van Zeeland behoorde. De oplevering was voorzien in de zomer van 1971. 
De zeeweringen van de Kleine Huissens- en een deel van de Eendragtpolder kwamen als volgende in 
aanmerking voor verhoging. De aanbesteding ervan was voorzien in december 1972, maar door de 
traag werkende ambtelijke molen werd dit uitgesteld tot het voorjaar van 1973. De uitvoering van de 
Deltawerken bleek door Den Haag in de jaren zeventig trouwens op een laag pitje te zijn gezet. De 
minister van Verkeer en Waterstaat had de waterschapsbesturen te verstaan gegeven dat de water-
staatswerken langs de Westerschelde vertraagd zouden worden uitgevoerd. In 1958 was gesteld dat de 
Deltawerken voltooid moesten zijn in 1978. Door de stagnerende economische groei kon deze dead-
line niet worden gehaald. Bovendien werd toen voorrang gegeven aan de Deltawerken in overig 
Zeeland, vooral aan de stormvloedkering in de Oosterschelde. Het nieuwe streefjaar werd nu 1985.600 
Dijkgraaf Piet van Hoeve van waterschap het Axeler Ambacht kon dit uitstel maar moeilijk accepte-
ren. Hij meende dat het waterschap als beheerder van de zeeweringen de verantwoordelijkheid voor 
de veiligheid van de bewoners het gebied moest dragen. Het was in zijn ogen dan ook onacceptabel 
dat Den Haag probeerde te bezuinigen op het zo belangrijke aspect van de veiligheid. 
Ook de traag en log werkende ambtenarij kreeg een veeg uit de pan. Alle plannen moesten namelijk 
door de Provinciale Waterstaat, Rijkswaterstaat en de afdeling comptabiliteit van het Ministerie van 
Financiën worden goedgekeurd, en ‘iedere instantie gaat ijverig zitten puzzelen of de berekening wel 
goed is en wel in overeenstemming met de voorschriften zijn’. Na gemiddeld zes weken is de over-
schrijving van de subsidie bij de waterschappen. Het zal duidelijk zijn dat bij miljoenenwerken, de 
renteverliezen aardig kunnen oplopen, de aannemers moeten namelijk op tijd worden betaald.‘Je 
vraagt je als burger wel eens af of de efficiency bij het overheidsapparaat wel optimaal function-
eert!’, aldus de verbolgen dijkgraaf.601  
In 1977 bleek 60% van de zeedijken langs de zuidelijke oever van de Westerschelde op deltahoogte te 
zijn gebracht, zij het niet aaneensluitend. De zwakste schakels in de zeewering waren namelijk eerst 
aan bod gekomen. In het Axeler Ambacht was het op deltahoogte brengen van de zeedijken al voor 
circa 80% gerealiseerd. Alleen het oostelijk deel van de Eendragtpolder, richting Hellegatpolder, 
moest nog worden afgewerkt. Volgens de planning zou dit laatste stuk worden opgeleverd in de loop 
van 1978. Met enige trots kon het dagelijks bestuur van het waterschap eind 1977 melden dat de 
Deltawerken voor hun werkgebied twee jaar eerder dan verwacht waren opgeleverd. Dit was voor-
namelijk te danken aan de technische dienst van het waterschap, die zich gedurende de afgelopen 
zeventien jaar stug en vastbesloten en in weer en wind van zijn taak gekweten had. Door het massieve 
lint van zeedijken, lopende van Terneuzen tot aan het Hellegat, was de veiligheid van het achter-
liggend gebied echter nog niet verzekerd. Ook de vooroever speelde daarbij een rol. De zorg daarvoor 
vergde een voortdurende aandacht voor de aanleg en het onderhoud van de zinkstukken en het be-
storten en repareren van de strandhoofden.  
 
5.3.5.3 Ophoging van het dijkvak aan de Serlippens- en Nieuw-Othenepolder 
De adviesdienst van Rijkswaterstaat had in de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw 
berekend dat een ophoging van het dijkvak aan de Serlippens- en Nieuw-Othenepolder uit veilig-
heidsoverwegingen noodzakelijk was.602 Het bewuste dijkvak had echter een recreatieve functie als 
wandelgebied en bovendien stond er pal achter de zeewering een aantal flats. Met beide aspecten 
diende rekening te worden gehouden bij de aanstaande verhoging. Om het vrije uitzicht van de flat-
bewoners op de Westerschelde te kunnen blijven garanderen, mocht de dijkkruin ter hoogte van de 
flatgebouwen niet hoger worden dan 8,80 m +NAP. Dit betekende dat de bestaande kruinhoogte zou 
worden opgetrokken met circa 1 meter.603  

                                                 
600  De Deltawerken werden pas in 1997 definitief voltooid met het gereedkomen van de Maeslantkering. 
601  WZV/AA, nr. 8. 
602  Dit dijkvak was al in de jaren 1961-62 opgehoogd volgens de toen geldende deltanorm.  
603  Dit gedeelte van de oude dijkkruin uit 1961/1962 bleek nog een ‘overhoogte’ te hebben van 5 cm. Aangezien 

de ophoging circa 1 m bedroeg, was hiervoor ook maar een `overhoogte’ van 5 cm voorzien. Nog altijd werd 
blijkbaar de inklinkingsnorm van 10% uit vroegere eeuwen toegepast.  
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Tabel 64  Kosten in verband met de verhoging van Serlippens- 
En Nieuw-Othenepolder in 1986. 
Uit te voeren werkzaamheden Beraamde kostprijs 

(in guldens) 
Opruimingswerken 56.540 
Grondwerken 498.720 
Glooiingswerken 310.970 
Aanleg wegen 435.620 
Bijkomende werken 1.433.400 
Subtotaal 1.433.400 
Winst + risico ca. 12 % 172.000 
Subtotaal 1.605.400 
Onvoorzien en ter afronding 74.600 
Subtotaal 1.680.672 
BTW 19% 319.328 
Subtotaal 2.000.000 
Aankoop klei incl. afwerking terrein enz.  
6.000 m3 à 5 gulden 

 
30.000 

Aankoop bouwland incl. kosten 
6.000 m3 à 50.000 gulden/ha 

 
30.000 

Schadevergoedingen en herstellingen 40.000 
Eindtotaal 2.100.000 

 
Ten oosten van de uitwateringssluis bij Othene werd de nieuwe kruinhoogte gesteld op 9,25 m,604 om 
vanaf dijkpaal 13 van de Othenepolder op te lopen tot 11 m +NAP. 
De kruin van het dijkgedeelte vanaf de uitwateringssluis te Othene in oostelijke richting kreeg een 
normaal dijkprofiel605 en een op maaiveldhoogte gelegen binnenberm met bedieningsweg. De hoogte 
van dit dijkgedeelte was berekend op 8,80 m +NAP. De nieuw aan te leggen buitenberm zou een 
breedte krijgen van 9 m.606 Het plan tot ophoging werd in 1986 opgemaakt door de technische dienst 
van het waterschap De Drie Ambachten, in samenwerking met de adviesdienst van Rijkswaterstaat. 
Hieruit blijkt de complemen-tariteit tussen beide waterstaatsinstellingen. Rijkswaterstaat kon dan ook 
(niet anders dan) akkoord gaan met het plan van het waterschap. Die goedkeuring betekende dat het 
waterschap recht kreeg op een rijkssubsidie van 100 %.607 De raming van de kosten van deze 
verhoging bedroeg 2.100.000 gulden (Tabel 66).608 
 
 
5.4 De verdediging van de vooroever 
 
Dijken werden aangelegd om een schorgebied te vrijwaren van getijwerking zodat het in cultuur kon 
worden gebracht. Dit was een bovenzees beveiligingssysteem tegen de invloed van de zee. Veel zee-
werende dijken lagen echter op een onstabiele ondergrond, bestaande uit zacht en loskorrelig materi-
aal, zoals zand en zavel dat gemakkelijk door het zeewater kon worden weggeschuurd of anderszins 
beïnvloed. De samenstelling van de ondergrond was van wezenlijk belang voor het ontstaan van 
vallen of oeverafschuivingen. Het gedeelte van de ondergrond dat doorliep tot aan de laagwaterlijn, 
werd de vooroever genoemd. Bij sommige polders bestond de vooroever uit een strook slikken, 
schorren en zand van wel honderden meters breed, maar soms was dat veel minder.609  
De grootste bedreiging van de vooroever was een verlegging van de geulen in de richting van de zee-
dijk. Verder konden tijdens stormvloeden stukken van de vooroever wegspoelen. In beide gevallen 
ontstond een afkalvende kust en vooral daar traden oevervallen op.610 

                                                 
604  Hier bleek de dijkkruin uit 1961/62 nog een ‘overhoogte’ te hebben van 30 cm. 
605  De kruinbreedte was hier 2,50 m. 
606  De buitenberm werd aangelegd onder een helling van 1 : 15. Het snijpunt met het buitenbeloop of de buiten-

glooiing lag op 6,30 m + NAP. Het onverdedigde buitenbeloop kreeg een glooiingshelling van 1 : 4 en het 
binnenbeloop een helling van 1 : 3. 

607  In het kader van de Deltawet. 
608  WZV/DDA, nr. 423. 
609  Het gedeelte van de ondergrond beneden de laagwaterlijn wordt onderzeese vooroever genoemd. 
610  Oevervallen deden zich vooral rond springtij voor.  
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Zorg voor de vooroever was daarom van groot belang. De middelen die hiervoor werden ingezet, 
waren het peilen van diepte van de vooroever, het leggen van hoofden, het verstevigen van de voor-
oever met zinkstukken en later ook het uitvoeren van boringen en helmduikingen. Op die manier 
trachtte men een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de veranderingen in de diepte van de 
geulen. Hierna wordt eerst op de oorzaken van het vooroeververlies ingegaan. Vervolgens komen de 
middelen ter verdediging aan bod. 
 
5.4.1 Vallen en afschuivingen: oorzaken en voorbeelden 
Veel Zeeuwse oevers hadden te kampen met plotselinge grondverliezen, een fenomeen dat in de rest 
van Nederland minder bekend is. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd hiernaar voor het 
eerst ‘wetenschappelijk’ onderzoek verricht. De plotselinge grondverliezen werden toen omschreven 
als ‘schadelijke, en meesttijds zonder eenige voortekens onverwachte of schielijke wegvallingen van 
geheele dijkvakken in de aan zee liggende gronden, waarmede dikwijls de zeedijken in het talud, ja 
tot op de kruin en somwijlen geheel, in een ogenblik, met derzelver zate en voorschreven voorgrond 
wegvallen, breken en hun plaats in meerdere of mindere diepte veranderen, zoodat de polders en 
landen voor of omtrent welke zoodanige vallen gebeuren, in meerder of minder gevaar van over-
strooming gebracht worden, zelfs somwijlen geheel inunderen’ (Hogerwaard 1893). 
Men onderscheidde twee vormen van grondverlies, namelijk (oever/dijk)afschuivingen en (oever/ 
dijk)vallen.611 Door de werking van de getijden kon de vooroever langs een stroomgeul onderzees 
sterk worden uitgehold. Op den duur kon de aantasting zo ver gaan dat de helling te steil werd en het 
bodemprofiel zijn stabiliteit verloor. Op een niet te voorspellen moment kon de vooroever dan in de 
getijdengeul verdwijnen. Zo’n natuurlijke ‘correctie’ van het onderzeese profiel van de vooroever 
werd een afschuiving genoemd en had meestal de vorm van een langgerekte segmentboog.612 Als de 
vooroever was samengesteld uit zandgronden zonder enige samenhang, dan kon de vooroever zich 
plotseling in horizontale richting naar de zee bewegen en in de golven verdwijnen. In dat geval sprak 
men van een (oever)val. De put of kuil die hierdoor ontstond, had altijd de vorm van een schelp: smal 
aan de zeezijde en naar de landzijde zich in een waaiervorm verbredend. Dergelijke vallen ontstonden 
veelal als gevolg van grote tijverschillen, waardoor de hydrostatische druk in de zandmassa aan 
schommelingen onderhevig was en het ‘evenwicht’ in die zandlagen verdween.613 
Zolang een val niet verder reikte dan de vooroever van een polder, bleef de schade beperkt tot een 
diepe put. Het kwam echter ook voor dat de zeedijk werd meegesleurd en in de diepte verdween.614 
Een polder die met een dergelijke val werd geconfronteerd, moest zich vaak grote kosten getroosten 
om de zeedijk te herstellen. Pas in de loop van de negentiende eeuw ontwikkelde de Zeeuw Abraham 
Caland, hoofdingenieur van ’s Rijks waterstaat in Zeeland, een methode om de vooroevers in Zeeland 
effectief te beschermen tegen de stroming van de getijden. 
 
5.4.1.1 Oever- en dijkvallen aan de westzijde van Terneuzen 
De eerst geregistreerde oeverval aan de Nieuw-Neuzenpolder dateert van 2 februari 1858. Op 5 mei 
1859 werd er een val geconstateerd met een lengte van 300 m die zich uitstrekte tot aan de zeedijk. Er 
bestond dus direct inundatiegevaar voor de polder. Als ‘remedie’ zou aan de binnenzijde van de 
zeedijk een dijk van 800 m lengte worden aangelegd die later als zeewerende dijk kon dienen. 
Ondertussen zou het beschadigde gedeelte van de zeedijk zo lang mogelijk door rijsbeslag en een 
steenbestorting in stand worden gehouden. Aan de binnenzijde van de polder werd ter hoogte van het 
zwaar beschadigde dijkgedeelte een ringkade aangelegd. Die moest als eerste ‘waterkering’ dienen bij 
een onverhoopte dijkdoorbraak voordat de nieuwe binnendijk was afgewerkt. 
 

                                                 
611  Indien de (grond)afschuiving of (grond)val een oever betrof, sprak men van oeverafschuiving of oeverval. 

Als een dijk onderhevig was aan een (grond)afschuiving of (grond)val, sprak men van dijkafschuiving of 
dijkval. De laatste konden alleen maar het gevolg zijn van oeverafschuivingen en/of -vallen. 

612  Een segmentboog is minder dan een halve cirkel. 
613  Idem. 
614  Er zijn vallen bekend die een breedte hadden van 225 m en een lengte van 400 m. Dit betekende een ver-

plaatsing van niet minder dan 935.000 m3 grond of een verlies van maar liefst 5,8 ha vooroever! Zo’n val 
vulde zich na verloop van tijd vanzelf op met het door de zee aangevoerde zand. 
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Tabel 65  Oevervallen in de Nieuw- 
Neuzenpolder in de periode 1858-1892 
(Wilderom 1973). 
Jaar Aantal  Jaar Aantal 
1858 2 1876 2 
1859 1 1877 3 
1861 2 1878 1 
1862 2 1879 4 
1864 1 1880 7 
1865 1 1881 4 
1866 4 1882 1 
1867 1 1883 3 
1868 3 1884 5 
1869 3 1885 5 
1870 1 1887 3 
1873 2 1890 1 
1875 2 1892 1 
Totaal 65 

 
Tussen de inlaagkade en het beschadigde dijkgedeelte stond de woning van de polderarbeider Reinier 
Riemens. Die woning moest worden afgebroken en verplaatst.615  
In de periode 1858-1900 werden in de Nieuw-Neuzenpolder niet minder dan 65 (grotere en kleinere) 
vallen geregistreerd, zoals in Tabel 65 te zien is. De jaren tachtig van de 19de eeuw waren wat dat 
betreft desastreus. Op acht jaar tijd deden zich niet minder dan 28 vallen voor, meer dan drie per jaar. 
In de jaren 1866-1869 was het ook onrustig aan de vooroevers van de polder. Er werden elf vallen 
geregistreerd. In de twintigste eeuw deden zich slechts twee vallen voor en wel in 1911 en 1947. 
 
5.4.1.2 Oever- en dijkvallen aan de oostzijde van Terneuzen 
De vooroever van de Eendragtpolder had ook een slappe ondergrond en was daardoor gevoelig voor 
vallen. Dit kwam omdat de ondergrond van de polder bestond uit losgepakt jong zeezand dat door het 
zeewater was afgezet in de monding van het voormalige Hellegat. De oevers van de naastgelegen 
Margaretha- en Kleine Huissenspolder bestonden daarentegen uit oude kernlagen, opgebouwd uit 
klei-, veen- en vaste zandlagen. Deze polders hadden dan ook geen last van vallen of afschuivingen.  
In 1831 ontstond de eerste geregistreerde oeverafschuiving aan de oostzijde van de Eendragtpolder, 
die aan het Hellegat was gelegen. De afschuiving grensde aan het in 1808 geïnundeerde gedeelte van 
deze polder (Tabel 66). Omstreeks 1820 was de laagwaterlijn de westelijke zeedijk van de polder tot 
op een afstand van ongeveer 40 m genaderd. Dijkvallen bleven dan ook niet uit. De eerste ontstond op 
3 januari 1846 en een tweede volgde op 26 januari 1848.  
 
Tabel 66  Oeverafschuivingen en dijkvallen aan 
de Eendragtpolder in de periode 1830-1900. 
Jaar Aantal 

vallen 
Jaar Aantal 

vallen 
1831 1 1868 1 
1838 1 1872 2 
1846 1 1875 1 
1848 1 1876 1 
1850 1 1878 1 
1852 2 1883 2 
1853 1 1885 1 
1854 1 1886 2 
1860 1 1887 2 
1861 1 1888 3 
1863 2 1890 1 
1864 1 1892 1 
1865 3 1893 1 
1866 2 Totaal 38 

 

                                                 
615  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, (notulen van 1858). 
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In de meest noordwestelijke hoek van de polder, vlak naast de scheidingsdijk met de Kleine Huissens-
polder, deed zich in februari 1876 een forse dijkval voor. Er werd gevreesd voor een dijkdoorbraak. 
Het polderbestuur besloot om met alle spoed een inlaagkade aan te leggen, maar na het herstel van de 
dijk werd die kade weer afgegraven. Op 2 februari 1878 deed zich een enorme oeverval voor aan de 
oostzijde van de polder. De val had een lengte van niet minder dan 770 m en een breedte van 120 m. 
De val betekende een verlies van ruim 1 miljoen m3 grond en had een oppervlakte van maar liefst 9,6 
ha. Het was de grootste oeverval langs de Zeeuws-Vlaamse kust in de tweede helft van de 19de 
eeuw.616 Na 1900 nam de frequentie van de oevervallen in de Eendragtpolder af. 
Oevervallen of -afschuivingen worden zelden met het blote oog waargenomen. De oeverval van 22 
maart 1949 was hierop een uitzondering. Dijkwerkers waren die dag aan het werk aan de zeedijk van 
de calamiteuze Eendragtpolder. Het was stil en rustig weer. Plotseling constateerden ze een grote 
deining in de waterspiegel, gevolgd door een sterke stroming van het zeewater richting wal. De 
gebeurtenis voltrok zich tijdens vloedtij. Pas bij de daaropvolgende laagwaterstand bemerkten de 
polderarbeiders dat ze ‘ooggetuige’ waren geweest van een oeverval. Als gevolg van deze val was 
95.000 m3 grond weggespoeld (Fig. 20; Wilderom 1973). 
 

 
 

Figuur 20  Gedeelte van de vooroever van de calamiteuze Kleine Huissens- en Eendragtpolder, met dijkval en 
oeverafschuiving uit 1873 (Zeeuws Archief: Rijkswaterstaat kaarten en tekeningen, nr. 1659). 
 
Op 28 januari 1965 deed zich aan de oostzijde van de zeedijk een oeverval voor.617 Ditmaal was 
menselijk handelen de oorzaak. Vlakbij was men namelijk bezig met het uitbochten van de vaargeul 
in het Gat van Ossenisse. Een gedeelte van het oeverwerk en de meest oostelijke strekdam was daar-
door weggeschoven. Normaal gesproken vulde zo’n gat zich vanzelf terug op met zand. 

                                                 
616  Idem. 
617  Tussen de peilraaien 20a en 21b. 
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Bij peilingen in het najaar door ing. G. van der Waa, hoofd technische dienst van het waterschap 
Axeler Ambacht, bleek echter dat er zich aanmerkelijke verdiepingen tussen de strekdammen hadden 
voorgedaan. Er bestond een levengroot gevaar voor verdere ontgronding en bovendien een reële kans 
dat de zeedijk (deels) zou wegzakken. Om die verdere ontgronding tegen te gaan, diende de bodem 
tussen de oostelijke strekdammen en de westelijke flank van de oeverval te worden beveiligd. 
Daarvoor moest een bestorting met een laag grof grind van 30-300 mm worden uitgevoerd.618  
Het grind diende handmatig met een schop te worden gespreid om een zo gelijkmatig mogelijke 
verdeling te krijgen. De nog aanwezige steenbezetting moest daarna worden verwijderd en in de kom 
van de val worden verwerkt. Over de ‘garantiekans’ van deze werkwijze werd Van der Waa geïnter-
pelleerd door hoofdingeland N. de Vos. Van der Waa antwoordde dat niets zo wisselvallig is als de 
stroomverlegging in de Schelde. Door het vullen van de bodemput met steen was volgens hem de kans 
op verdere afschuiving van de oever tot een minimum beperkt.619  
Twee jaar later deed zich opnieuw een oeverval voor. Hoofdingeland L. Huijssen bleek nu geïnteres-
seerd te zijn in de ‘voorspelbaarheid’ van dergelijke natuurfenomenen. Van der Waa antwoordde hem 
dat de oevervallen niet helemaal onverwachts kwamen. Die van 1965 was bijvoorbeeld al in 1963 te 
voorzien. Alleen het juiste tijdstip van een val was onvoorspelbaar.  
Op 10 januari 1969 vond er weer een oeverval plaats. Ditmaal bleek het een ‘uitbreiding’ te zijn van 
diens voorganger uit 1965. Om het gevaar in te dammen en een verdere bedreiging van de zeedijk te 
voorkomen, werd besloten om vijf zinkstukken te leggen waarin 54.000 ton stortsteen was verwerkt. 
De geschatte kostprijs hiervan was 900.000 gulden. 
In 1980 waren er twee oevervallen aan de calamiteuze Eendragtpolder. Op woensdag 16 april werd 
tijdens laagwater, omstreeks 11.00 uur een oeverval geconstateerd tussen de dijkpalen 18 en 20. Er 
werd verondersteld dat de val zich de dag voordien had voorgedaan.620 De hoeveelheid zand die 
zeewaarts was verplaatst, bedroeg na opmeting 45.000 m3. Uit dieptepeilingen van de val en het 
aangrenzend oevergedeelte bleek dat de grootste diepte circa 12 m bedroeg, maar gelukkig bestond er 
geen direct gevaar voor de zeewering. 
Op maandag 22 december werd tijdens laagwater tussen de dijkpalen 19 en 22 opnieuw een oeverval 
geconstateerd. Vermoedelijk had de val zich voorgedaan in het weekeinde voordien. De val strekte 
zich uit aan de oostelijke zijde van zijn voorganger uit april. Door deze val was de kop van de 
strekdam verdwenen621, samen met een tweetal zinkstukken ter lengte van 100 m die ter bescherming 
van de kop op de vooroever waren gelegd. De val was beduidend groter dan zijn voorganger. Niet 
minder dan 90.000 m3 zand was verplaatst. Uit peilingen bleek dat de grootste diepte van de val circa 
9 m bedroeg. Ook ditmaal bestond er geen direct gevaar voor de zeedijk, want de afstand tussen de 
val en de teen van de dijk bedroeg nog 300 m.  
Tussen de rand van de val van april en die van december was nog een vooruitstekend gedeelte van de 
vooroever aanwezig. Naar verwachting zou dit uitstekend gedeelte ook afbrokkelen zodat weer een 
‘vloeiend verloop’ van de vooroever kon ontstaan. Volgens ing. J. Zuidweg, hoofd van de technische 
dienst, waren de dijkvallen een voortzetting van de oevervallen die in de jaren 1906, 1930, 1943, 
1949, 1965 en 1969 hadden plaatsgevonden.622 Ook in 1983 en 1985 zouden zich oevervallen voor-
doen aan de calamiteuze Eendragtpolder. 
 
5.4.2 Inlagen of slaperdijken  
Vóór de 19de eeuw kende men de precieze oorzaak van de afschuivingen en vallen niet en daardoor 
was het moeilijk om ze te bestrijden. De enige oplossing die men had, bestond in de aanleg van in-
laagdijken. Dit waren niet-stormbestendige zomerdijken die men aan de landzijde van de zeedijk aan-
legde op de plaatsen waar de vooroever werd bedreigd. Indien de eigenlijke zeedijk door een oever- of 
dijkval werd aangetast, trok men zich terug achter deze inlaagdijk, ook wel slaperdijk genoemd.623  

                                                 
618  Tot een hoeveelheid van 800kg/m2.  
619  WZV/AA, Waterkering Serlippens c.a., nr. 1. 
620  De val betrof een gedeelte van het onverdedigd strandbeloop tussen de oeverwerken die in 1974 waren uit-

gevoerd en een strandhoofd dat omstreeks 1886 was aangelegd tussen de dijkpalen 20 en 21. 
621  De bewuste strekdam was strandhoofd uit ca. 1886. 
622  WZV/AA, nr. 369. 
623  Een zeedijk werd ook wel waker(dijk) genoemd.  
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Die werd vervolgens opgemaakt tot een volwaardige zeedijk. 
In 1703 werd een inlaagdijk gelegd in de noordwesthoek van de Koudepolder. Hierdoor werd circa 
acht ha of 80.000 m2 als het ware buitengedijkt. Vanwege de groote ende excessive oncosten die 
jaarlijks gemaakt moesten worden voor het onderhoud van de zeedijk en de vooroever, werd een jaar 
later in de noordwestelijke hoek een tweede inlaagdijk gelegd, ditmaal bij de Abeele. Deze had een 
lengte van circa 450 m en kostte ruim 4.400 gulden. De aarde voor de opmaak van deze inlaagdijk 
werd gehaald uit het tussendijkse gebied. Dit werd de Cuype genaamd en behoorde toe aan 
landbouwer Jan van de Wege. Geschat werd dat deze landbouwer door de aardhaling 400 gulden aan 
inkomsten zou derven. Dat bedrag werd hem vergoed, zodat de totale kosten voor de polder 4.800 
gulden bedroegen. Omdat dit geld niet in de polderkas aanwezig was, werd besloten hiervoor een 
lening af te sluiten.624  
Met de zeedijk en de vooroever aan de Abeele bleef het de jaren nadien sukkelen. In 1718 vroeg het 
polderbestuur de Staten van Zeeland te Middelburg zelfs om vrijstelling van de polderbelasting 
(verponding), maar dat werd afgewezen. Het jaar daarna bleek de situatie aan de Abeele nog ver-
ergerd te zijn. De vooroever was er weggespoeld tot de teen van de zeedijk, die met een krammat was 
verstevigd. Om meer informatie te verkrijgen over de afname van de vooroever, liet het polderbestuur 
peilingen uitvoeren. Voor zover bekend, is dat de een van de eerste vooroeverpeiling in het onder-
zoeksgebied, op de vooroever van Hontenisse-Ossenisse blijken al peilingen in 1525 te hebben plaats-
gevonden (De Kraker 1997: 200). 
De storm van 27 en 28 maart 1720 tastte de vooroever nog verder aan. Omdat de eerste inlaagdijk 
toen direct werd bedreigd, besloot men tot de aanleg van een tweede inlaagdijk met een lengte van 
300 m. Maar daar zou het niet bij blijven. In 1741 belegde het polderbestuur een buitengewone 
algemene vergadering. Opnieuw was de afkalving van de vooroever aan de Abeele het enige agenda-
punt. Een aantal ingelanden had de vooroever gedurende een drietal maanden bij laag water nauw-
keurig gepeild. Daaruit bleek dat die op een periode van twee maanden ongeveer 35 à 40 m was afge-
nomen. Bovendien was de bodemdiepte van het water toegenomen van circa 5,41 m tot circa 10,80 m, 
een verdubbeling dus! De vloedstroom schuurde hierdoor nog meer dan voordien de vooroever uit, 
waardoor een verdere afkalving te verwachten was. Om de schade van het verder inkankeren van de 
vooroever te voorkomen, besloot het polderbestuur in de zomerperiode een derde inlaagdijk te leggen. 
Deze keer tussen het huis en de schuur van de hofstede van de erven Adolf Vissers. Als compensatie 
voor het verlies van de buitenbedijkte gronden kregen genoemde eigenaars 12 gulden per gemet625 
uitbetaald. Ook werd overeengekomen dat de pachter van de hofstede de inlaagdijk mocht gebruiken 
voor beweiding.626 
Aan de oostzijde van Terneuzen bleek de zeedijk van de Margarethapolder ook schade te ondervinden 
van de stroming in de Westerschelde. In 1792 vertoonde deze dijk enkele bressen die men trachtte op 
te vullen met schorgrond uit de vooroever van de naastgelegen Kleine Huissenspolder. Op de eigen 
vooroever bleek namelijk niet voldoende grond voorradig te zijn. Het weghalen van de schorgrond 
gebeurde overigens illegaal, want laatstgenoemde polder had hiervoor geen toestemming gegeven. 
Naast het opvullen van de bressen was het dijkcollege ook overgegaan tot de aanleg van een 1,86 m 
hoge inlaagkade627 ter verdediging tegen het zeewater bij een eventuele doorbraak van de zeedijk. Ter 
dekking van de kosten verzocht de polder de Staten van Zeeland om een financiële bijdrage. Uit het 
onderzoeksverslag dat naar aanleiding hiervan werd opgemaakt, bleek de aanleg van de inlaagkade 
eigenlijk overbodig. In de ogen van de controleur die met het onderzoek was belast, zou het beter zijn 
geweest dat de zeedijk van de Margarethapolder was verhoogd. Volgens hem moest het leggen van 
inlaagdijken te allen tijde worden vermeden. Dijkcolleges dienden in zijn ogen zo weinig mogelijk toe 
te geven aan de algemene vijand. Hij maakte hierbij een merkwaardige allusie op de benaming 
slaperdijk. Door de aanleg van inlagen of slaperdijken verloren de dijkcolleges hun aandacht voor de 
eigenlijke zeedijk en vooroever en waanden zich veilig achter die inlaag. Ze vielen dus in slaap achter 
hun slaperdijken!628  

                                                 
624  WZV/VBP, Koudepolder, nr. 1. 
625  Een gemet is ca. 4.400 m2. 
626  WZV/VBP, Koudepolder, nr. 1. 
627  Een inlaagkade heeft een geringere hoogte dan een inlaagdijk. 
628  WZV/AA, Margarethapolder, nr. 6. 
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Een paar jaar later bleek die visie blijkbaar ‘achterhaald’ te zijn. Namens het Franse bewind werden in 
1795 de commissarissen Spanoghe en Lippens naar de Margarethapolder gestuurd. De polder ver-
keerde in financiële nood door de grote uitgaven aan dijk- en vooroeverwerken. Aan de noordweste-
lijke hoek van de polder bleek er nog slechts een vooroever aanwezig te zijn van 5 à 7 m. 
De afname van de vooroever was deels veroorzaakt doordat het uitstekende noordwestelijke deel van 
de polderzeedijk op stormstreek was gelegen. Anderzijds lag er rechtover dit uitstekende punt van de 
zeedijk in de Westerschelde een zandplaat, de Middelplaat. Daardoor was de stroomgeul recht op de 
zeedijk van de polder georiënteerd en kalfde de vooroever bij vloed steeds verder af. 
Niet alleen de vloedstroom was desastreus, ook de ebstroming bleek een nefaste invloed te hebben op 
de vooroever. Een deel van de zeedijk was daardoor reeds afgekalfd zodat de polder ieder moment 
kon inunderen.  
Het dijkbestuur had de vooroever beschermd door het plaatsen van zinkstukken die men vanwege de 
sterke stroming had verzwaard met zinkwerken van steen in plaats van de gebruikelijke kloetelingen. 
Deze inspanningen bleken echter onvoldoende om de polder in de (nabije) toekomst te vrijwaren van 
een overstroming. De commissarissen meldden dan ook in hun rapport aan het Franse gouvernement 
dat er in het komend voorjaar op een nader te bepalen plaats een inlaagdijk gelegd moest worden ter 
beveiliging van een groot deel van het Land van Axel. Op die manier zou dien schadelijken uijtsteken-
den punt van de zeedijk worden afgesneden, zodat de druk van het water op de zeedijk kon afnemen. 
Door de aanleg van deze inlaagdijk zou wel een stuk polderland aan de zee worden prijsgegeven, 
maar dat was veruit te verkiezen boven het mogelijke verlies van een groot areaal vruchtbare cultuur-
grond dat dreigde indien de aanleg achterwege zou blijven. Niettegenstaande die voorzorgsmaatregel 
stelden de commissarissen in hun rapport ook dat het onderhoud van de zeedijk niet mocht worden 
veronachtzaamd. Met andere woorden: de bestaande zeedijk moest zo lang mogelijk gehandhaafd 
blijven. De kostprijs voor de aanleg van de inlaag- of slaperdijk was geraamd op 10.000 gulden, 
exclusief de onteigeningskosten. De commissarissen stelden het Frans bestuur voor de kosten van die 
inlaagdijk te betalen. De inlaagdijk kwam er. 
 
5.4.3 Hoofden en dammen 
Een andere manier van oeververdediging was de aanleg van hoofden of dammen. Deze werkwijze 
was al sinds de zestiende eeuw in gebruik. Die hoofden of dammen werden gemaakt van rijshout dat 
afkomstig was van wilgenbomen. De hoofden werden op hun plaats gehouden door lange palen die in 
de vooroever werden geslagen. Bovendien konden ze nog worden verzwaard met steen. De bedoeling 
van deze hoofden was de uitschuring van de aangevallen oevers tegen te gaan. In de praktijk gebeurde 
echter soms het tegenovergestelde. Tussen die hoofden nam de kracht van de zeestroming namelijk 
toe in plaats van af en daardoor konden oevervallen in de hand worden gewerkt.  
Soms dienden ook restanten van in zee uitstekende zeedijken, nollen genaamd, als hoofd. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het huidige hoofd van het jachthaventje aan de Griete, op de scheiding van de 
Margaretha- en de Kleine Huissenspolder. Dat hoofd is het resterende deel van de noordoostelijke 
punt van de Margarethapolder. Een voormalig stuk dijk (scheidingsdijk) tussen de Koude- en Loven-
polder stak eveneens als hoofd uit in de Braakman. Voor het beheer en onderhoud van dit maar enkele 
tientallen vierkante meters grote hoofd werd zelfs een apart waterschap opgericht. 
 
5.4.4 Zinkstukken en kraagstukken 
In de 19de eeuw werd het gebruikelijk om de vooroevers systematisch met zinkstukken te versterken. 
Dit zijn matten van rijshout629 die wordt bestort met kloetelingen en steen, zodat die op de vooroever 
kan worden afgezonken. De bedoeling ervan was dat de vooroever op die manier tegen uitschuring 
van de stroming der zee bleef gevrijwaard. Abraham Caland was hiervan de voorvechter. Sporadisch 
werd deze vorm van oeververdediging al in de 16 zestiende eeuw toegepast (Bekker 1990, De Kraker 
& Bauwens 2000).  
De matten van rijshout werden op het strand of de vooroever gevlochten. Eerst werden hiervoor 
wiepen gemaakt,630 die kruiselings op elkaar werden gelegd, waarbij de kruispunten met een 
sjorringtouw aan elkaar werden vastgemaakt. Op dit onderrooster werden drie lagen rijshout gelegd. 

                                                 
629  Rijshout is het hout van knotwilgen. 
630  Dit zijn lange strengen van ineengevlochten en samengebonden fijne wilgentakken. 
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Over de bovenste deklaag kwam opnieuw een rooster van kruiselings gebonden wiepen te liggen en 
werden de kruispunten van het bovenrooster verbonden met die van het onderrooster. Daarna maakte 
men een vlechttuin op het bovenrooster om de bestortingssteen vast te houden en egaal te kunnen 
verspreiden over het gehele zinkstuk. Als laatste werden ankers en touwen aangebracht voor het 
afzinken. Daarmee was het zinkstuk gereed voor vervoer naar de vooroever. Bij het transport dreef het 
zinkstuk als een vlot naar de plek waar het zou worden afgezonken. Deze was met bakens 
aangegeven. De benodigde stortsteen werd met schepen aangevoerd en door op het zinkstuk staande 
arbeiders aan elkaar doorgegeven. Als ze tot aan hun knieën in het water stonden, gingen ze terug naar 
de schepen. Daar werden de zinklijnen met één slag om de bolders geslagen. Op comman-do lieten ze 
allemaal tegelijkertijd de zinklijnen los en verdween het zinkstuk in de diepte. Dit was een precies 
werkje. Voorkomen moest worden dat het zinkstuk wegdreef, doormidden brak of niet op de voor-
ziene plaats terechtkwam. Om die reden werd altijd op de kentering van laagtij afgezonken. Dan was 
er de minste beweging in het water en was bovendien de zinktijd het kortst. Direct na het afzinken 
volgde de definitieve bestorting (De Kraker & Bauwens 2000, Kool-Blokland 2003).  
Het grote voordeel van zinkwerken was dat ze zeer buigzaam waren door het wilgenhout dat werd ge-
bruikt. Daardoor kon het zinkwerk zich ‘aanpassen’ aan de oneffenheden op de bodem. De land-
zijden van de zinkwerken werden met de in zee stekende hoofden verbonden. Deze met rijsbeslag 
bedekte hoofden waren verbonden met de hoge oever of de zeedijk. Zinkwerken waren een effectief 
middel bij de bescherming van de vooroever, maar ook heel duur. Daarom koos men er in de 19de 
eeuw voor om de oever van een polder niet over de gehele lengte te verdedigen, maar slechts op 
geregelde afstand van elkaar. Het risico bij deze werkwijze was dat de onverdedigde stukken voor-
oever tussen twee zinkstukken alsnog konden wegschuren, zodat verdiepingen en grondverliezen ont-
stonden (Fig. 21). Als uit onderzoek (peilingen) was gebleken dat de onbeschermde delen van de 
vooroever waren aangetast, dan werden daar alsnog zinkstukken aangebracht. Soms was men echter te 
laat en bleek de stroming de aangebrachte zinkstukken te hebben weggespoeld (Hogerwaard 1893). 
 

 
 

Figuur 21  Het westelijk deel van de Margarethapolder (1839), met in het rood de geprojecteerde zinkstukken 
tot verdediging van de vooroever (Zeeuws Archief: Rijkswaterstaat kaarten en tekeningen; nr. 1673). 
 
Aan de westzijde van de Nieuw-Neuzenpolder werden in 1849 zink- en kraagstukken631 geplaatst op 
het noordelijk deel van de vooroever. Gedurende bijna twee decennia bleef men stelselmatig dit deel 
van de vooroever bezinken, met als resultaat dat in 1869 tussen de raaien IV en V632 het laatste stuk 
kon worden afgezonken. 

                                                 
631  Een kraagstuk is een zinkstuk dat men met de lange zijde langs de oever legt, met de hoge kant gelijk met of 

iets onder gewoon laagwater.  
632  Een raai is een in het water uitgezette (denkbeeldige) lijn, loodrecht op de richting van een dijk. 
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Hierdoor was dit oevervak nagenoeg over de gehele lengte aaneengesloten bezet. Deze inspanningen 
misten hun effect niet. Op plaatsen waar de vooroever tussen 1851 en 1861voortdurend sterk was 
achteruitgegaan, werd dit proces niet alleen tot staan gebracht, maar viel er op sommige plaatsen zelfs 
een toename van de vooroever te bespeuren van 5 tot 20 meter. Ondanks die positieve ontwikkeling 
bleek het toch nog nodig om op andere plaatsen aan de vooroever steenbestortingen te blijven uit-
voeren. Een geluk daarbij was het dat er voor de vooroever wat zandplaten lagen die de veiligheid 
verhoogden (Tabel 68).  
Langs de vooroever van de polder aan de Westerschelde, strekte zich rond het midden van de 19de 
eeuw nog een brede en hoge strook schorgrond uit. Op twintig jaar tijd was die op sommige plaatsen 
echter zodanig afgenomen dat bij dijkpaal 30, dit is ongeveer in het midden van de zeedijk, nog 
slechts een driehoekig stukje schor was overgebleven. Ook de schorrand voor het oostelijke deel van 
de zeedijk aan de Westerschelde was sterk teruggedrongen. Vanaf 1863 werd de vooroever bovendien 
geteisterd door een aantal vallen. In 1867 begon men met de verdediging van deze vooroever door het 
plaatsen van 24 zink- en kraagstukken. Uit peilingen in 1872 bleek dat de vooroever van de polder 
nog steeds veel zorgen baarde en dat daarvoor in de eerstvolgende jaren nog veel geldmiddelen beno-
digd zouden zijn. De polder kon dat geld onmogelijk zelf opbrengen. Dat was dan ook de reden dat de 
polder in 1872 calamiteus werd verklaard (zie § 3.9).633 Van 1862 tot 1881 was er aan de vooroever-
verdediging van de Nieuw-Neuzenpolder maar liefst 2.100.000 gulden besteed!634 
 
Tabel 68  Aantal zink- of kraagstukken aan de polders ten oosten en ten 
westen van Terneuzen, gelegd in de 19de en 20ste eeuw (Wilderom 1973). 
Polder Aantal zink- 

of kraagstukken 
Aantal tonnen 
stortsteen 

Totaal m2 

oeverwerk 
Nieuw-Neuzenpolder 220 432.000  37.500 
Margarethapolder  56   99.000 100.000 
Kleine Huissenspolder  46   80.000  80.000 
Eendragtpolder  68 137.000 110.000 
Totaal 390 748.000 327.500 
Totaal Zeeuws-Vlaanderen 991  1.633.000 1.416.000 
Procentueel 40% 46% 23% 
Aan de Margaretha- en Kleine Huissenspolder werden na 1906 geen oeverwerken meer  
aangebracht. Uit deze tabel blijkt duidelijk de ‘gevoeligheid’ van de vooroevers van de  
calamiteuze polders ten oosten en ten westen van Terneuzen. 
 
5.4.5 Peilingen 
De aan stroomschuring en golfslag blootgestelde vooroevers vergden voortdurende aandacht en zorg. 
De Provinciale Staten vaardigden daarom in het midden van de negentiende eeuw enkele reglementen 
uit die de polderbesturen verplichtten hun dijken en vooroevers in goede staat te onderhouden. 
Een van de middelen om te bepalen of daaraan werd voldaan, was het peilen van de vooroevers. Inci-
denteel gebeurde dat al in de achttiende eeuw door een aantal particuliere polders, maar vanaf 1851 
werd het een jaarlijkse verplichting voor de polders die aan zee paalden. Dit peilen gebeurde twee-
maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar (Kool-Blokland 2003: 204). De polders moesten van die 
metingen een peilregister bijhouden en dat register opsturen naar Middelburg. Daar werden de gege-
vens gecontroleerd door ambtenaren van de Provinciale Waterstaat. Indien polders dergelijke pei-
lingen niet uitvoerden, konden ze een aanmaning verwachten van de provinciale overheid (Fig. 22).  
In 1844 meldde hoofdingenieur Caland aan Gedeputeerde Staten dat de peilregisters van de Nieuw-
Neuzenpolder duidelijk aangaven hoezeer de vooroever door schuring afnam.635 Het polderbestuur 
was zich minder bewust van de mogelijke problemen die dit kon veroorzaken en bleek niet geneigd 
om maatregelen te treffen. Caland vond het daarom noodzakelijk om die ‘zeer ongemotiveerde en 
weinig vooruitziende visie’ van het bestuur en de eigenaren van de polder bij te stellen, vooral omdat 
genoemde heren ‘niet genoegzaam bekend (bleken te) zijn met den aard der stoffen waaruit de polder 
in de diepte beneden laagwater bestaat’. 

                                                 
633  WZV/VBP, Waterkering van de calamiteuze Nieuw-Neuzenpolder (rapport van hoofdingenieur Conrad, 

gericht aan G.S., gedateerd op 17 september 1872). 
634  Beekman (1932: 258). 
635 Vooroeververlies door schuring deed zich ook voor bij andere polders. 
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Om de betrokkenen van die gevaarlijke toestand op de hoogte te brengen, achtte hij een bijeenkomst 
in Terneuzen noodzakelijk. Die samenkomst miste haar effect blijkbaar niet, want een jaar later be-
sloot het polderbestuur een boot aan te schaffen met alle daarbij behorende benodigdheden om 
voortaan vooroeverpeilingen te kunnen uitvoeren.  
Ook de Margarethapolder beschikte kennelijk over een eigen peilboot, want die moest in 1874 worden 
hersteld. Omdat de herstelling blijkbaar niet tijdig klaar was, konden dat jaar geen peilingen worden 
uitgevoerd aan de vooroever. Gedeputeerde Staten maanden toen het bestuur van de bewuste polder 
om er voortaan voor te zorgen dat hun peilboot ten bekwamen tijde bruikbaar (zou) zij(n). 
 

 
 

Figuur 22  Gebied tussen Biervliet en het Verdronken Land van Saaftinge met peilgegevens over de vooroever 
(Foto: Atlas M.B.G. Hogerwaard).  
 
5.4.5.1 Hoe ging het peilen in zijn werk? 
Bij het peilen van de vooroever werd aan de hand van denkbeeldig uitgezette raaien636 de afstand 
tussen de zeedijk en de vooroever opgemeten. Dit gebeurde tijdens laagwater met een peilboot of 
sloep die met een zogeheten distantielijn verbonden was met de oever. Op de oever stonden twee 
mannen met een baken in de hand. Op die manier kon de sloep min of meer een rechte lijn aanhouden. 
Om de vijf meter liet men een dieptelijn of peillood637 zakken en mat men de diepte op, die in een 
peilregister werd genoteerd (De Kraker & Bauwens 2000, Kool-Blokland 2003). Deze peilingen 
strekten zich gewoonlijk uit tot honderd meter uit de kust. Verder zeewaarts peilde men door tot 
hoogstens tweehonderd meter van de laagwaterlijn en zeker niet verder dan tot ongeveer de grootste 
diepte van de voorgelegen stroomgeulen. 
In de praktijk bleek dat met deze manier van peilen niet alle veranderingen op de vooroever konden 
worden ontdekt. Daarvoor was het nodig om de peilingen verder zeewaarts uit te voeren, zelfs tot aan 
de andere oever. Omdat die laatste optie in de praktijk niet haalbaar was, beperkte men zich tot de 
naastbij gelegen zandplaat. Dergelijke doorlodingen of doorpeilingen werden sinds 1877 uitgevoerd 
en vereisten het gebruik van een sextant om de plaats van de peillodingen te bepalen. Dat vroeg niet 
alleen een grote deskundigheid, maar ook kalm water. Daarom werden ze maar eens in de vijf jaar 
uitgevoerd. Deze manier van vooroeverpeilen bleef tot in het midden van de 20ste eeuw gebruikelijk. 
 
5.4.6 Helmduikingen 
Om de toestand van de vooroever te inspecteren en na te gaan of de zinkstukken goed op hun plaats 
waren terechtgekomen, werd in Zeeland vanaf 1873 een helmduiker ingezet. Dat was een in een 
duikerspak gestoken persoon met op het hoofd een grote koperen helm waaraan een luchtslang was 
bevestigd (Fig. 23). Via die luchtslang werd de duiker van verse lucht voorzien door drie mannen die 
op een schip stonden. De duiker liet zich in het water afzakken langs een lijn die aan de onderzijde 
met ijzer was verzwaard. Onderaan de lijn was een ander lijntje bevestigd met een lengte van vijf m. 

                                                 
636 Iedere 100 m was zo’n raai voorzien. 
637 De dieptelijn was voorzien van stukjes leer met daarop ingestikte cijfers.  
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Dat was de actieradius van de duiker. Bij sterke stroming kon een duiker maximaal twee uur per 
getijde werken en om de zes à twaalf minuten moest hij naar de oppervlakte komen. Hij deed zijn 
onderzeese waarnemingen bij het schijnsel van het zonlicht (Kool-Blokland 2003).  
In 1886 werd een helmduiker ingeschakeld om de vooroever van de Eendragtpolder te onderzoeken. 
In de naastgelegen Kleine Huijssenspolder gebeurde dit in 1893. W. Bakelaar uit Ouddorp op Goeree 
was daarbij de duiker van dienst. Diezelfde persoon onderzocht eveneens de vooroevers van 
Walsoorden en de De Nijspolder (De Kraker & Bauwens 2000).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 23  Benodigdheden bij een helmduiking.  
 
5.4.7 Grondboringen 
In verband met mogelijke (oever)vallen was het van belang de stratigrafie en de aard van de grond-
lagen in de onderzeese vooroever te kennen. Daardoor kon men zwakke plekken in de vooroever op-
sporen en wist men waar het nodig was om zinkstukken te leggen. Dr. F. Seelheim, scheikundeleraar 
te Middelburg, ontwikkelde een methode om in deze informatiebehoefte te voorzien. Met behulp van 
grondboringen bracht hij tussen 1873 en 1877 alle vooroevers van de calamiteuze polders in Zeeland 
in kaart (Kadertekst 3). De grondmonsters die hij nam, werden in houten kasten bewaard. 
Voor de Margaretha-, Kleine Huissens- en Eendragtpolder werden dergelijke grondboringen uitge-
voerd in 1873 en 1874. 
 
Kadertekst 3  Verslag van de grondboringen aan de Kleine Huijssens- en de calamiteuze Eendragtpolder, uitge-
voerd door dr. F. Seelheim in 1873-74.  
Grondboring bij peilraai 18 van de Kleine Huijssenspolder 
De hedendaagsche gronden of het alluvium strekt zich hier uit van 5,4 M onder L.W. De bovenste lagen van dit terrein be-
vatten veel klei en zijn dientengevolge eenigzins langzaam doordringbaar. Eene veenlaag is ook hier niet aanwezig. Van 0,3 
tot 22,0 M treffen wij wederom de diluvium genoemde zandlaag aan, welke zonder eenig verband en gemakkelijk voor water 
doordringbaar is, en dit hoofdzakelijk als de zetel van de calamiteuse verschijnsels te beschouwen is; zij is geheel over-
eenkomstig met die van den Margarethapolder. 
In het Tertiair-terrein, beginnende op 22 M, treffen wij eveneens op eene diepte van 25 M de Rupel-leembank aan; maar 
tusschen het zanddiluvium en deze leembank ligt eene laag groenzand van 3,3 M dikte. Dit groenzand is dikwijls tot con-
glomeraten zamengebakken, die op keijen gelijken, terwijl ook enkele keijen van ‘kogel-jaspis’ (onzuiver kiezelzuur van 2,6 
spec. gew. van geelbruine kleur en laagvormige structuur) er in gevonden worden. Deze grondzandlaag staat, wat de vast-
heid en doordringbaarheid voor water aangaat, gelijk met de diluviale kwartszandlaag. Eerst de onderliggende leemlaag is 
weder ondoordringbaar en vrij van calamiteuse verschijnselen. 
 
Grondboring bij peilraai 17 van de Eendragtpolder 
De hedendaagse gronden van soortgelijke hoedanigheid als in de Margaretha- en Kleine Huissenspolders strekken zich uit 
van 5,4 M tot aan laagwater. Eene veenlaag is niet voorhanden. Het zanddiluvium van gelijke hoedanigheid als in de beide 
andere polders begint bij 0 of L.W., en eindigt bij 19,1 M. Onder het zanddiluvium ligt de groenzandlaag, welke hier minder 
conglomeraten, maar wel enkele keijen en schelpen bevat. 
De groenzandlaag, die in den Margaretapolder ontbreekt en in den Kleine Huissenspolder 3,3 M dik is, heeft hier, voor zoo 
ver zij is opgeboord, eene dikte van 15,4 M. (Bij Goes strekt zij zich uit tot eene diepte van 97 M). 
Bij dezen polder ligt dus onder de hedendaagsche gronden, zoo er geboord is, geene enkele laag, die eenigen steun aanbiedt. 
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De vooroever van de Nieuw-Neuzenpolder werd door Seelheim in 1874 onderzocht en ook nog eens 
in 1885-86 (Hogerwaard 1893; Wilderom 1973; Kool-Blokland 2003). Zie Figuur 24. 
 

 
 

Figuur 24  Grondboringen in de Braakman Ao 1917 (Zeeuws Archief: Rijkswaterstaat Directie Zeeland Deel II 
Diensten; 3612-699-15b-05. 
 
5.4.8 Oeververdediging in de twintigste eeuw 
In de twintigste eeuw viel er op het vlak van de oeververdediging weinig verandering te bespeuren. 
Zink- en kraagstukken paste men nog altijd toe zoals in de eeuw daarvoor, al werden ze vanaf de 
tweede helft van de vorige eeuw niet meer handmatig maar machinaal vervaardigd.  
Sinds het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw is het onderzoek van de Zeeuwse voor-
oevers in handen van Rijkswaterstaat. Het oculaire onderzoek of de inspectie met het ‘blote oog’ van 
de vooroever gebeurt sindsdien door kikvorsduikers. In 1958 werd bij zo’n onderzoek op enkele hon-
derden meters ten noorden van de zeedijk van de Margarethapolder een langgerekte steenrug aan-
getroffen, bestaande uit puin en stortsteen. Het bleek het naar beneden gezakte restant van de vroegere 
dijkverdediging te zijn (Wilderom 1973, De Kraker & Bauwens 2000). In 1970 en in 1980 werden de 
bestortingen op de vooroever van de calamiteuze Eendragtpolder door duikers geïnspecteerd. In 1980 
gebruikte duiker P.J.M. van de Wege daarbij een ‘visiteerijzer’, een aangepunte staaf met een lengte 
van 0,80 m waarmee de gesteldheid van de vooroever kon worden onderzocht. De gegevens gaf hij 
telefonisch door aan de signaalhouder op de boot, die ze vervolgens noteerde in een register.  
Wat betreft de vooroeverpeilingen is er in de twintigste eeuw een grotere ontwikkeling te bespeuren. 
Het peilen met behulp van sextant en dieptelodingen raakte uit de mode en het klassieke peillood 
maakte plaats voor echoloding of sonar. Daarbij werden korte geluidsseinen van het schip naar de 
zeebodem gezonden en werd de terugkaatsing daarvan weer opgevangen. Op basis van het tijds-
verloop tussen het uitzenden van het sein en het opvangen van de echo werd vervolgens aan boord 
met speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur de werkelijke diepte vastgesteld.  
Ook wat betreft de positiebepaling veranderde er veel. Roeipeilboten werden voor altijd aan de ketting 
gelegd. In plaats daarvan werd de precieze locatie van de peil(motor)boten vastgesteld op basis van 
radiografie of het uitzenden van radiogolven en werden de data elektronisch vastgelegd. 
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Tijdens de uitvoering van de Deltawerken werd deze nieuwe techniek voor het eerst toegepast. Door 
het toen in gebruik genomen Decca Survey System werd het mogelijk om op zee peilingen met een 
nauwkeurige plaatsbepaling te verrichten, onafhankelijk van het zicht. Op basis van een hoofdzender 
(Master) en twee volger- of nevenzenders (Slaves) kon de locatie van de peilingen met uiterste preci-
sie worden vastgesteld. Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw deed de ‘Decca Verstelle Keten’ 
zijn intrede, ook bekend als ‘Holland- of 2E-keten’. Dit systeem werkte eveneens met een hoofd-
zender en in dit geval drie volgerzenders. De hoofdmast stond in het Brabantse Gilze-Rijen en de 
volgerzenders bij Heiloo, Alkmaar en Zuiddorpe638. Dit radiografische systeem was in gebruik geno-
men voor de uitbaggering van de toegangsgeul van de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee.639 Vanaf 
1994 kwam de satellietnavigatie als peilmiddel in gebruik. Via een op de zeedijk geplaatste kleine 
schotelantenne werden signalen doorgegeven naar de peilboot die uitgerust was met een DGPS-
plaatsbepalingssysteem.640 Met behulp van een satelliet kon vervolgens de plaats van de peilboot 
worden vastgesteld en daarbij alle afwijkingen berekend. De echoloding is bij al deze technische ont-
wikkelingen onveranderd gebleven (De Kraker & Bauwens 2000: 158).  
Grondboringen volgens de Seelheimmethode waren aan het einde van de negentiende eeuw de enige 
methode om inzicht te krijgen in de bodemstructuur. De technische ontwikkelingen in de geologie en 
de grondmechanica maakten naderhand beter en efficiënter grondonderzoek mogelijk. Daarom werd 
deze methode in de loop van de vorige eeuw niet meer toegepast. 
In 1957 werden bovendien de ‘Agrohydrologische profielen van Zeeland’ gepubliceerd (De Ridder et 
al. 1957). Hierin stond de opbouw, samenstelling en doorlaatbaarheid van het diepere bodemprofiel 
beschreven. Verder bracht de Geologische Dienst te Haarlem in 1965 de nieuwe geologische kaart 
van Zeeuws-Vlaanderen uit, waarin de bodemopbouw in detail werd beschreven.  
 
 
5.5 Samenvatting en conclusies 
 
Rijpe schorgronden werden in het verleden bedijkt om vervolgens te worden omgezet in cultuurland, 
zodat er landbouwgewassen konden worden geteeld. 
Een bedijking had een puur financieel-economische achtergrond. De bedijkers c.q. kapitaalverschaf-
fers waren in principe alleen maar geïnteresseerd in het rendement van hun belegging. Het ging dus 
om venture capital of durfkapitaal. Alvorens de financiële vruchten konden worden geplukt, moest 
echter eerst het schorgebied worden bedijkt. Het was een grote onderneming om een soms vele 
kilometerslange zeedijk aan te leggen. Omdat het bedijkingseizoen maar van april tot oktober liep, 
waren hiervoor in dat korte tijdsbestek veel arbeiders of dijkwerkers nodig. Deze werden van heinde 
en verre geronseld en ‘gelokt’ met uitstel van vervolging voor eventueel gemaakte schulden voor de 
duur van de bedijking in kwestie. Bij grote(re) bedijkingen kon het aantal dijkwerkers oplopen tot 700 
à 1.000 personen. Zonder uitzondering behoorden dergelijke arbeiders tot de laagste sociale klassen 
van de toenmalige maatschappij. 
Het feit dat een zeedijk was opgebouwd uit klei, betekende ook dat hij onderhevig was aan eroderende 
weersinvloeden en aan ander natuurgeweld. Vooral de zeezijde van een dijk vroeg aandacht om de 
schade die kon worden aangericht door stormvloeden en de getijdenstroming zoveel mogelijk tegen te 
gaan. Vanaf het midden van de zestiende eeuw werden de buitenglooiingen boven de vloedlijn 
daarom extra verstevigd met krammatten. Daarbij maakte men onderscheid tussen zomer- en winter-
matten. In de tweede helft van de 16de eeuw werd ter versteviging van de buitenglooiing ook al ge-
bruik gemaakt van Vilvoordse steen. Wegens de kostprijs werd natuursteen sporadisch toegepast. 
Voor het verstevigen van de glooiing beneden de vloedlijn werden kleizoden gebruikt. Dit procedé 
werd verbeterd door Alvarez, een bedijkingsspecialist uit het onderzoeksgebied. Hij introduceerde het 
gebruik van een bookhamer om verse zoden in het dijklichaam te verwerken. Een andere 
bedijkingspecialist, Jan Matelé, woonachtig in het zuiden van het onderzoeksgebied, beschreef deze 
werkwijze. 

                                                 
638  Meer bepaald in de Canisvliet-Binnenpolder. 
639  Dit systeem was ontwikkeld in de Tweede Wereldoorlog door de Londense firma Decca en werd voor het 

eerst toegepast bij de landing van de geallieerden in Normandië. Zie Wilderom (1973: 286). 
640  DGPS betekent Differential Global Positioning System. 
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Ook het gebruik van vercortinghen en de aanleg van plasbermen worden in diens verhandeling 
besproken. Hij kan dus worden gezien als een achttiende-eeuwse Staats-Vlaamse tegen-hanger van 
Andries Vierlingh, de West-Brabander die in de tweede helft van de zestiende eeuw zijn Tractaet van 
dyckagie schreef. 
In de negentiende eeuw werd door de Zeeuwse waterstaatsingenieur en bedijkingdeskundige Abraham 
Caland de versteviging van buitenglooiingen met steen gepromoot, evenals de aanleg van buiten-
bermen. Met de toepassing van beton introduceerde jonkheer ir. De Muralt aan het begin van de 20ste 
eeuw een nieuw procedé in de waterstaatwereld. Door toevoeging van tras wist hij aantasting van 
beton door het zoute zeewater te voorkomen. 
Bekend zijn de naar hem genoemde muraltmuurtjes van beton die bovenop de zeedijken werden 
geplaatst, een goedkoop alternatief om de zeedijken te behoeden tegen hoge vloeden zoals de storm-
vloed van 1906. Tegen een zware stormvloed zoals die van 1953 waren deze muurtjes echter niet 
bestand. Nadien werd dit systeem van dijkverhoging dan ook niet meer toegepast. 
De Deltawet (1958) en de daarin verankerde deltanorm bracht nieuwe regels voor het bepalen van de 
veiligheid van de zeedijken. Alle zeedijken ten zuiden van de Westerschelde werden toen als eerste 
waterkering aangemerkt en dienden daarom te worden verhoogd en verbreed. De enorme werken die 
dit tot gevolg had, werden voltooid in 1978. Vanwege veranderende inzichten in de waterstaatswereld 
moesten bepaalde dijkvakken in de tweede helft van de jaren ’80 opnieuw worden verhoogd, namelijk 
tot 9,25 m. Dat betekende dat de hoogte van zeedijken op een periode van 60 jaar bijna 2,5 maal zo 
hoog was geworden. De hoogte van de zeedijk van de Hellegatpolder (jaren ’20) was nog bepaald op 
3,90 m. De gemiddelde hoogte van zeedijken in de zeventiende en achttiende eeuw schommelde 
tussen de 2,50 à 3,50 m.  
Naast een goed onderhouden zeedijk was ook een stabiele vooroever van levensbelang voor een aan 
zee gelegen polder. De voortdurend veranderende stroming voor de kust kon die stabiliteit in het 
gedrang brengen en oever- en dijkvallen of oever- en dijkafschuivingen veroorzaken. Dit typische 
Zeeuwse verschijnsel kwam al in de late middeleeuwen voor en werd toen aangeduid met de term 
brexem. Tot de tweede helft van de negentiende eeuw kon men zich tegen de kustondermijning alleen 
maar verdedigen door de aanleg van inlaag- of slaperdijken. 
Om de stroomschuring uit de vooroever te weren, werden vanaf de zestiende eeuw ook hoofden en 
dammen aangelegd, hoewel dit soms een averechts effect had. Het gebruik van zink- en kraagstukken 
kwam eveneens sporadisch voor.  
Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden zink- en kraagstukken algemeen toegepast, mede 
dankzij het stimulerende optreden van waterstaatsingenieur Caland. Door de toepassing van nieuwe 
technieken bij het vooroeveronderzoek kon beter worden nagegaan welke delen van een vooroever 
valgevoelig waren en beschermd dienden te worden. Het ‘natte-vingerwerk’ kon hierdoor worden 
teruggedrongen. Tot die nieuwe technieken behoorden het peilen, het verrichten van grondboringen 
(Seelheimmethode) en de inspectie van de vooroevers door helmduikers. Grondboringen werden in 
het onderzoeksgebied voor het eerst toegepast in de jaren 1873-1874. Helmduiking kwam voor het 
eerst voor in 1886. Vanaf die tijd behoorden peilingen en helmduikingen tot het takenpakket van de 
polderbesturen. Vanaf het midden van de twintigste eeuw is het vooroeveronderzoek het exclusieve 
domein van Rijkswaterstaat. 
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