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6 Binnenwaterbeheer en waterzuivering 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Een polder dankt zijn bestaan en behoud aan een goed onderhouden zeedijk, zoals dat in het vorige 
hoofdstuk aan de orde is gesteld. Hierdoor kon een soute inundaetie worden voorkomen. 
Die dreiging van buitenaf was echter niet de enige zorg van een polderbestuur. Ook een teveel aan 
binnenwater kon voor wateroverlast zorgen. Vóór de Franse Tijd sprak men in dit verband over een 
soete inundaetie. Om dit te voorkomen was een uitwateringssluis van levensbelang. Na een korte 
terugblik op de situatie in de 16de eeuw zal in dit hoofdstuk worden beschreven hoe de afwatering van 
de polders in het onderzoeksgebied vanaf de 17de eeuw verliep. 
Zoals in hoofdstuk 1 is gesteld, zorgde de voortgaande bedijking van de schorren voor problemen met 
de afwatering van de achterliggende (primaire) polders. Die konden niet meer rechtstreeks op het 
buitenwater sueren en werden voor hun afwatering afhankelijk van de voorliggende polders. Op den 
duur moest het water van de primaire polders via meerdere polders naar een gemeenschappelijke 
uitwateringssluis worden afgevoerd voordat het op zee kon worden geloosd. Dat vroeg om samen-
werking tussen de verschillende polders. Daarom wordt eerst beschreven welke afwateringseenheden 
er binnen het onderzoekgebied hebben gefunctioneerd, hoe die zijn ontstaan, welke polders erbij 
betrokken waren en hoe de samenwerking tussen deze polders is verlopen. Een complicerende factor 
in die samenwerking vormde de staatsgrens. Ook een deel van het Vlaamse achterland loosde zijn 
binnenwater namelijk via de waterlopen, polders en zeesluizen in het onderzoeksgebied.  
In het verleden waren veel uitwateringssluizen van hout, maar er bestonden ook stenen zeesluizen. 
Uiteindelijk zouden de houten sluizen volledig verdwijnen. Bezien is welke invloed de ontwikkeling 
van deze waterstaatstechnologie tussen 1600 en 2000 heeft gehad op de afwatering van het onder-
zochte gebied. Tevens wordt aandacht besteed aan de invoering van de bemaling en de gevolgen 
daarvan. Naast de beheersing van het binnenwater vroeg ook de waterkwaliteit de aandacht van de 
polderbesturen. In hoofdstuk 5 werden de bestuurlijke aspecten daarvan al behandeld. Hier gaat het 
vooral om de vraag hoe de waterschappen de waterzuiveringstaak ter hand hebben genomen. 
 
 
6.2 Afwateringsgebieden tussen 1600 en 2000 
 
Na de oorlogsperikelen aan het einde van de 15de eeuw was ongeveer 90% van het onderzoeksgebied 
geïnundeerd.541 In het noorden waren de Mulme-, Groeninge- en Lieven Leyspolder behouden 
gebleven. Om verder overstromingsgevaar in zuidelijke en westelijke richting te voorkomen, werd in 
1494 de Nieuwe Landsdijk aangelegd.542 Hierin werd een aantal zeesluizen gebouwd waar langs de af-
watering van het achterliggende gebied liep. Zo lag er een zeesluis ten noorden van het dorp Assenede, 
een ter hoogte van Sas van Gent543 en een ten westen van Axel.544 In de loop van de 16de eeuw werden 
er nieuwe polders drooggelegd, maar verdwenen er ook weer door overstromingen. Bovendien werd 
als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog onder meer de Nieuwe Landsdijk doorgestoken.545 Door al dit 
onheil veranderde de uitwateringssituatie voortdurend. In 1600 zorgden 18 sluizen/klepheulen in het 
onderzoeksgebied voor de afwatering van de polders en het achterliggend gebied (Tabel 69, Fig. 25). 

                                                 
541  Zie ook § 2.3. 
542  Zie ook § 2.4.1. 
543  De Joos(t) Ha(e)merlincksluis. De bewoningskern Sas van Gent ontstond pas in de 2de helft van de 16de eeuw. 
544  Deze sluis lag niet ver van Bu(u)cxgate en werd de Bewestersluijse genoemd. 
545  Zie § 2.4. 
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Tabel 69  Afwateringsmogelijkheden in 1600. 
Polder/afwateringsgebied Ligging Soort sluis/bouwmateriaal Suatie op 
Lievenspolder Ten zuiden Terneuzen ? Westerschelde 
Noordpolder  Ten zuiden Terneuzen ? Westerschelde 
Koudepolder  Ten westen Terneuzen Zeesluis van hout Braakman 
Lovenpolder Ten westen Terneuzen Idem  Braakman 
Willemskerkepolder Ten westen Terneuzen Idem Braakman 
Oude-Zevenaarpolder Ten westen Terneuzen Idem Braakman 
Goesschepolder Ten westen Terneuzen Idem Braakman 
Philippinepolder Ten westen Philippine Idem  Braakman 
Laureinepolder, enkele andere 
polders ten westen Boekhoute 
en achterliggend zandgebied 

Ten noorden Boekhoute Idem546 Braakman 

Roodepolder Ten noorden 
Nicasiuspolder 

Idem  Havengeul Assenede, via 
Sasse Gat naar Braakman 

Nicasiuspolder Ten noorden 
Assenede 

Idem  Havengeul Assenede, via 
Sasse Gat naar Braakman 

Sint-Janspolder Ten westen 
Nicasiuspolder 

Binnensluis van hout Via Roodepolder op Asse- 
neeedse havengeul, via 
Sasse Gat naar Braakman 

Assenede en achterliggend 
 Zandgebied 

- Zeesluis van steen547  Havengeul Assenede, via 
Sasse Gat naar Braakman 

Andriespolder Ten noordoosten 
Assenede 

Zeesluis van hout Havengeul Assenede, via 
Sasse Gat naar Braakman 

1e François de Langehe- 
polder of Backerspolder 

Ten oosten 
Andriespolder 

Klepheul  Via Pennemanspolder op 
Papegeule, via Sasse Gat op 
Braakman 

Sas van Gent  - Schutsluis van steen Sasse Gat en zo op Braakman 
Zelzate en (deel van) 
Wachtebeke 

Ten zuiden en zuid- 
oosten Sas van Gent 

Zeesluis548  Sasse Gat en zo op Braakman 

Zuiddorpe, Koewacht en 
achterliggend gebied 

Onbekend Vermoedelijk houten 
zeesluis 

Vermoedelijk via Gentsche 
Vaert op Axelse Gat naar 
Braakman 

 
In de loop van de zeventiende eeuw nam het aantal inpolderingen flink toe.549 Als gevolg daarvan 
veranderde de afwateringssituatie ingrijpend. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de omgeving van Asse-
nede. Door de aanleg van de Albertpolder in 1612 werden de Asseneedse havengeul550 en de Pape-
geule551 afgedamd. Hierdoor werden vier bestaande zeesluizen definitief tot binnensluis gedegra-
deerd.552 Al de achterliggende polders met het zuidelijk gelegen zandgebied waren verplicht om via de 
zeesluis van de Albertpolder af te wateren op het Sasse Gat. Om gebruik te kunnen maken van die 
voorliggende zeesluis, moest het achterliggende (polder)gebied wateringhgeld of suatiegeld betalen 
aan de Albertpolder.553 Aanvankelijk was de zeesluis in het noordwestelijke deel van de polder ge-
pland, vlakbij de Drie Gezusterskreken. Dat was in principe een geschikte plaats omdat dit geulen-
stelsel kon fungeren als waterboezem voor de uitwatering van de polder. 
Uiteindelijk werd voor een meer noordelijke locatie gekozen, maar daarvoor moest wel een ongeveer 
twee kilometer lang afwateringskanaal worden gegraven. Dat betekende uiteraard extra kosten voor de 
bedijkers. De reden voor deze verlegging is wellicht dat de oorspronkelijk geplande sluis zou uit-
wateren op een zeegeul in een schorrengebied dat in de nabije toekomst zeker zou worden bedijkt. 

                                                 
546  In 1625 werd er een nieuwe houten sluis gebouwd. 
547  Deze lag in de Nieuwe Landsdijk, enkele honderden meters ten noorden van het dorpscentrum van Assenede. 
548  Het ging hier om de Joos(t) Ha(e)merlincksluis in de Nieuwe Landsdijk. Het bouwmateriaal is niet bekend. 
549  Dit is uitgebreid beschreven in paragraaf 5 van hoofdstuk 2. 
550  De Asseneedse havengeul was een aftakking van het Sasse Gat. Via die havengeul sueerden vier polders 

(Sint-Jans-, Nicasius-, Roode- en Andriespolder), alsmede Assenede en het achterliggende zandgebied. 
551 De Papegeule was een zijtak van het Sasse Gat en lag pal ten noorden van Sas van Gent. De twee François de 

Langhepoldertjes (nu bekend als de Bakkers- en Pennemanspolder) loosden op deze geul via een klepheul, 
dus geen volwaardige zeesluis. 

552  Dit betrof de zeesluizen van de Roode-, Sint-Jans- en Andriespolder, alsmede de zeesluis die instond voor de 
afwatering van Assenede en achterliggend gebied. 

553  Dit moest betaald worden omdat de voorliggende polder door de aanvoer van meer oppervlaktewater meer 
kosten had voor het onderhoud van zijn zeesluis en de toevoerkanalen. Zie ook § 6.5. 
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Figuur 25  Reconstructie van de afwateringsmogelijkheden in 1600. 
 
De aan te leggen zeesluis zou daardoor degraderen tot binnensluis, terwijl men dan afhankelijk zou 
worden van de nieuwe naastgelegen polder voor de suatie in de toekomst.554 
Eenzelfde overweging zal een rol hebben gespeeld bij de bouw van een zeesluis in de Beoostenblij-
Benoordenpolder. Deze polder lag ten oosten van Axel en ten zuiden van de Zaamslagpolder. Ondanks 
dat het een ‘achterliggende’ polder was en het polderwater op een relatief goedkope manier via een 
binnensluis door de scheidingsdijk van de voorliggende Zaamslagpolder op de Westerschelde zou 
kunnen sueren, kozen de poldereigenaren voor een eigen zeesluis. Dit zal te maken hebben gehad met 
het feit dat het hier om een relatief grote polder ging.555 Het schotplichtig gebied ervan was voldoende 
groot en kapitaalkrachtig om voor de financiering en het onderhoud in te staan. Ook betekende het 
bezit van een eigen sluis dat de polder te allen tijde de beslissingsbevoegdheid behield over zijn uitwa-
tering en niet van andere polders afhankelijk werd.556 Ondanks dat het aantal polders in de loop van de 
17de eeuw flink toenam, was dit niet het geval met het aantal zeesluizen. In totaal waren er in 1700 
achttien sluizen, dus maar vier meer dan een eeuw daarvoor. Het genoemde feit dat veel achter-
liggende polders via voorliggende polders uitwaterden, is daarvan de verklaring (Tabel 70, Fig. 26). 
In de loop van de 18de eeuw namen de bedijkingsactiviteiten in het onderzoeksgebied aanzienlijk af 
omdat het merendeel van de schorren was bedijkt. Bovendien maakten de lage graanprijzen het in die 
tijd niet aantrekkelijk om in landaanwinning te investeren. Desondanks werden er in genoemde eeuw 
negen polder(tje)s bedijkt. Een deel daarvan waterde af via andere polders, zodat er toen niet meer dan 
vijf nieuwe zeesluizen werden gebouwd.557  

                                                 
554  Dat was de Raedtsheerenpolder (1633) die nadien de Sint-Pieterspolder werd genoemd. 
555  De polder had een oppervlakte van ca. 1.000 ha. 
556  De bouw van de uitwateringssluis van de polder, de Beoostenblijsche Sluis, werd in 1653 voor 2.496 gulden 

aangenomen door Dignus Mazuer en Marinis Baernaertsen. 
557  Twee sluizen hadden een dubbelfunctie en dienden voor uitwatering en inundatie. Dit zijn de inundatie- en 

suatiesluizen van de Beoosten- en Bewestenblijpolder en van de Canisvlietpolder.  
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Tabel 70  Afwateringsmogelijkheden in 1700. 
Polder/afwateringsgebied Soort sluis/materiaal Afwaterend gebied Afwatering op 
Isabellapolder/ 
Laureinepolder 

Zeeluis/hout Polders in directe omgeving; 
achterliggend zandgebied 
van Boekhoute 

Braakman 

Sint-Pieterspolder558 Idem Polders in directe omgeving; 
achterliggend zandgebied 
van Assenede 

Sasse Gat en zo naar 
Braakman 

Sas van Gent Schutsluis/steen Sas van Gent en achterliggend 
gebied dat afwaterde op kanaal 
Gent naar Sas van Gent 

Sasse Gat en zo naar 
Braakman 

Autrichepolder Zeesluis/hout Eigen polder Sasse Gat en zo naar 
Braakman 

Karnemelkpolder (Zelzate) Idem  Karnemelkpolder (en wellicht 
deel van Zelzate) 

Canisvlietgeul, via Sasse 
Gat naar Braakman 

Zuiddorpe-Noord- en – 
Zuidpolder 

Idem  Genoemde polders, Varempé- 
En Overslagpolder 

Via Gentsche Vaert en 
Axelse Gat naar Braakman 

Oud-Beoostenblij-
Bezuidenpolder 

Idem559 
 

Eigen polder Via zijgeul Axelse Gat 
naar Braakman 

Nieuw-Beoostenblij- 
Bezuiden 

Idem  Eigen en Nieuw- 
Karnemelkpolder 

Via Gentsche Vaert en 
Axelse Gat naar Braakman 

Beoostenblij- 
Benoordenpolder 

Idem  Eigen en Noordpolder (Axel) Axelse Gat/Hellegat 

Rieden-, Wildelanden- en 
Oud-Karnemelkpolder 

? Eigen polders  Via zeesluis voorliggende 
Oude Ferdinanduspolder560 
op Axelse Gat en Hellegat 

Buthpolder Idem  Eigen polder Axelse Gat en zo naar 
Braakman 

Zaamslagpolder 2 sluizen/hout561 Zaamslag-, Capelle-, Visschers-, 
Oud-Eglantier-, Nieuw- 
Eglantier- en Sparkspolder562 

Hellegat/Westerschelde 

Aan- en Genderdijkpolder Zeesluis/hout Eigen polder Hellegat 
Groote Huissenspolder Idem Eigen polder Hellegat 
Terneuzense veste ? Terneuzen (stad), Vlooswijk-, 

Zeven Trinités-, Lievens-, Noord- 
bij-Neuzen-, Serlippens-, Zuid-,  
Kats- en Sint-Annapolder 

Westerschelde 

Klein-Zevenaar- of Noord- 
Westenrijkpolder 

Zeesluis/hout Klein-Zevenaar-, Oud-Zevenaar-, 
Sluis- en (vermoedelijk) Nieuw- 
Westenrijkpolder 

Axelse Gat en zo naar 
Braakman 

Nieuw-Eglantierpolder Idem  Nieuw-Eglantier- en Sparks- 
Polder 

Otheense geul en zo op 
Westerschelde 

Koegors- en Nieuw- 
Zevenaar 

Idem563  Eigen polder Axelse Gat en zo naar 
Braakman 

Waterschap Koude- en 
Lovenpolder 

Idem564  Koude-, Loven-, Willemskerke-, 
Oud-Westenrijk- en Goesschepolder 

Braakman 

 
De afwateringssituatie van de achttiende-eeuwse bedijkingen verschilt wezenlijk van het hierboven 
beschreven patroon. Vóór 1700 waterden de achterliggende gebieden gewoonlijk af via de nieuwe 
bedijkingen, maar de kleine poldertjes die in de achttiende  eeuw langs de Westerschelde ontstonden, 
sueerden via de achterliggende Zaamslagpolder of Groote Huissenspolder. Het neerslagoverschot van 
deze poldertjes werd dus via een omweg op de Westerschelde geloosd.565 De uitwateringssituatie van 
deze jonge poldertjes was dus precies omgekeerd aan die van de oudere bedijkingen. Een reden van 
deze ‘achterwaartse’ afwatering zal gerelateerd zijn geweest dat het om kleinere polders ging. 

                                                 
558  Deze zeesluis stond bekend als de Zwarte Sluis. 
559  Deze sluis lag bij het fort Sint-Jacob in de noordelijke zeedijk. 
560  Deze polder ligt buiten het onderzoeksgebied. 
561  Eén sluis lag in het noordwesten van de polder en waterde uit op de Westerschelde. De andere lag in het 

zuidoosten en sueerde op het Hellegat. Zie ook paragraaf 7.2 van dit hoofdstuk. 
562  De uitwateringssluis voor de Nieuw-Eglantier- en Sparkspolder lag bij het gehucht Spui. 
563  Deze sluis lag bij het gehucht Sluiskil. 
564  Deze sluis lag in de Lovenpolder. 
565  Het ging hier om de Kleine Huissens-, Kreke-, Margaretha- en Eendragtpolder. 
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Figuur 26  Reconstructie van de afwateringsmogelijkheden in 1700. 
 
Het schotplichtig gebied daarvan was in feite te klein om de aanleg en het onderhoud van een dure 
zeesluis te kunnen bekostigen.566 Een tweede reden is dat de zeedijken van de polders vlakbij de voort-
durend wisselende stroming van de Westerschelde waren gelegen de keuze voor een achterwaartse 
afwatering hebben beïnvloed. 
In het zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied is de aanleg van de Moerspuipolder met een eigen 
zeesluis in de tweede helft van deze eeuw opmerkelijk. Deze polder en zeesluis zijn er namelijk alleen 
gekomen, omdat de polders in de omgeving van Zuiddorpe-Koewacht grote problemen ondervonden 
met hun uitwatering. De geleidelijke verzanding van de Gentsche Vaert, een zijtak van het Axelse Gat, 
was daarvan de reden. Om dit op te lossen, kwamen afgevaardigden van de polders Varempé, Zuid-
dorpe-Zuid, Overslag, Moerbeke, Nieuw-Beoostenblij-Bezuiden en Nieuw-Karnemelk op 19 novem-
ber 1763 in een speciaal hiervoor belegde vergadering bijeen. Er werd besloten om bij de Staten van 
Zeeland een octrooi aan te vragen voor de bedijking van de schorren van Moerspui en de Verkens-
putten en tevens voor de bouw van een uitwateringssluis. In het octrooi dat werd verleend, stond onder 
meer dat de nieuwe bedijking van een seer groote en formidabele zeesluijse ten minsten van twee 
ruijme kockers moest worden voorzien. Ondanks dat in de tweede helft van de 18de eeuw steeds vaker 
sluizen in steen werden gebouwd, ging het hier nog om een houten exemplaar. Tijdens de bouw van de 
sluis lieten de eigenaren567 van een deel van het Verkensputtenschor het werk stilleggen. Ze waren niet 
betrokken geweest bij de octrooiaanvraag en vreesden dat de verplichting tot onderhoud van de zee-
sluis op hun eigendom zou worden gelegd. Uiteindelijk werd alles in der minne geregeld en kon de 
beoogde dijk met uitwateringssluis worden gerealiseerd.568 

                                                 
566  Het betalen van suatiegeld aan de achterliggende polder betekende een minder zware belasting voor de 

polderfinanciën, maar de betrokken polders hadden niet meer de vrije beschikking over hun uitwatering. 
567  Dit waren een niet nader genoemde Alvarez te Terneuzen, een niet nader genoemde Lammens en Pieter 

Alvarez.  
568  WZV/AA, Moerspuipolder, nr. 1. 
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Tabel 71  Uitwateringssluizen ten oosten van de lijn Sas van Gent-Terneuzen in 1800. 
Sluis Materiaal Afwateringsgebied 
Oud-Papeschorsluis hout polders Oud-Papeschor en Autriche 
Passluis (inundatie- en suatie- 
sluis) 

steen polders Canisvliet-Binnen, Karnemelk (Zelzate), Sint-Francies, Sint-Elooi-, 
Sint-Antonie en achterliggend zandgebied tussen Zelzate en Wachtebeke 
569  

Zwartenhoekse zeesluis  
(inundatie- en suatiesluis) 

steen polders Beoosten- en Bewestenblij (westelijk deel), Buth, Canisvliet-
Buiten, Zuiddorpe-Noord, Zuiddorpe-Zuid, Varmpé en Overslag, Moers-
pui, Oud-Beoostenblij-Bezuiden, Nieuw-Beoostenblij-Bezuiden, Oud-
Karnemelk, Nieuw-Karnemelk, Moerbeke en achterliggend zandgebied 
omgeving Wachtebeke en Moerbeke570 

Reigersboschsluis (inundatie- 
en suatiesluis) 

steen polders Beoosten- en Bewestenblij (oostelijk deel), Beoostenblij-
Benoorden-, Noord- (bij Axel), Rieden-, Wildelanden- en Oud-Karne-
melk571 

Poonhavensluis hout polders Groote Huissens, Kleine Huissens, Kreke, Eendragt 
Aan- en Genderdijkepoldersluis hout Aan- en Genderdijkepolder 
Othenesluis hout polders Zaamslag, Margaretha, Nieuw-Eglantier, Sparks, Capelle (Axel), 

Visschers, Oud-Eglantier en Noord (Axel) 
Koegorssluis hout Koegors- en Nieuw-Zevenaarpolder 
Sluis in veste van Terneuzen ? polders Vlooswijk, Zeven Trinités, Lievens, Noord-bij-Neuzen, Serlippens, 

Zuid, Kats, Sint-Anna en Terneuzen (stad), 

 
Genoemde zeesluis zou geen lang leven beschoren zijn, want in 1780 bestonden er bij de Raad van 
State plannen om het oostelijk deel van het Axelse Gat tussen de Autrichepolder en het Hellegat te be-
dijken. Militair-strategische redenen speelden daarbij een belangrijke rol. Den Haag wilde de beveili-
ging van de vestingstadjes Sas van Gent, Axel, Terneuzen en Hulst verbeteren. Als gevolg van die 
plannen werden de Canisvliet-Binnenpolder, de Beoosten- en Bewestenblijpolder en de Riet- en 
Wulfsdijkpolder bedijkt.572 De drie sluizen die waren voorzien,573 zouden in steen worden opgetrok-
ken en hadden een dubbelfunctie. Naast het lozen van water moesten ze ook als inundatiesluis dienen. 
Bij vijandelijkheden kon men het buitenwater in de polder laten stromen en een veilige watergordel 
rond de vestingstadjes creëren. Door die inpolderingen werd de zeesluis van de Moerspuipolder een 
binnensluis. Om het binnen- en oppervlaktewater van de polders in de omgeving van Zuiddorpe-
Koewacht en het achterliggende zandgebied af te kunnen voeren, werd er dwars door de Beoosten- en 
Bewestenblijpolder een afwateringskanaal gegraven van de sluis van de Moerspuipolder naar de 
Zwartenhoekse zeesluis.574 Dit kanaal stond onder beheer en toezicht van de Raad van State (Fig. 28). 
Samenvattend kan worden gezegd dat er aan het einde van de achttiende eeuw ten oosten van de lijn 
Sas van Gent-Terneuzen negen sluizen voor de afwatering van een 46-tal polder(tje)s zorgden. Vier 
ontwaterden het zuidelijke deel van het poldergebied, vijf het noordelijke. Ten westen van de lijn Sas 
van Gent-Terneuzen zorgden acht sluizen in voor de afwatering van circa 22 polders, vijf voor het 
zuidelijke en drie voor het noordelijke deel van dat gebied (Tabellen 71 en72, Fig. 27) . 
In de 19de eeuw veranderde de uitwateringssituatie drastisch. Door de verdere opslibbing van het Hel-
legat aan de oostgrens van het onderzoeksgebied en het Axelse en Sasse Gat ten oosten van de lijn Sas 
van Gent-Terneuzen, nam het afwaterend vermogen van de op die geulen gerichte zeesluizen aan-
merkelijk af. 

                                                 
569  Dit achterliggend zandgebied waterde uit via de Oudenburgse Sluis, gelegen tussen de Sint-Francies- en de 

Sint-Elooipolder. 
570  Dit zandgebied en ook de Moerbekepolder waterden via de Rode Sluis uit op de Moerspuipolder. 
571  De sluis bij Reigersbosch lag in de westelijke hoek van de Riet- en Wulfsdijkpolder. Via deze sluis waterden 

ook nog een aantal andere, buiten het onderzoeksgebied gelegen polders uit. 
572  Dit waren dus aanvankelijk ‘militaire’ polders. De Riet- en Wulfsdijkpolder lag grotendeels buiten het onder-

zochte gebied. Alleen het noordwestelijk deel met de inundatie-/suatiesluis lag binnen het onderzoeksgebied.  
573  De inundatie-/suatiesluis van de Canisvliet-Binnenpolder lag in het meest noordwestelijke deel van de polder, 

vlakbij het voormalige verdedigingswerk ’t Pas. De sluis werd Passluis genoemd; dit is nu de benaming van 
een gehucht in de voormalige gemeente Westdorpe. De inundatie-/suatiesluis van de Beoosten- en Bewesten-
blijpolder lag bij het gehucht Zwartenhoek in de noordwestelijke hoek van de polder en werd de Zwarten-
hoekse zeesluis genoemd. De sluis werd tussen 2007 en 2009 gerestaureerd en is nu een Rijksmonument. De 
inundatie-/suatiesluis van de Riet- en Wulfsdijkpolder lag bij Reigersbosch in de noordwestelijke hoek van 
de polder en werd de Reigersboschsluis genoemd. 

574  Voor een deel liep dit afwateringskanaal langs de huidige Langeweg tussen Hulst en Sas van Gent.  
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Figuur 27  Reconstructie van de afwateringsgebieden in 1800. 
 
Als oplossing hiervoor werd tussen 1825 en 1827 het Kanaal van Gent naar Terneuzen gegraven. 
Hierop zal in de volgende paragraaf nader worden ingegaan.575 Ongeveer twintig jaar later zou er aan 
de oostzijde en aan de westzijde van het Kanaal een Rijkswaterleiding worden gegraven.576 Als gevolg 
van die ontwikkelingen was er in 1900 voor de polders en het achterliggende (Belgisch) zandgebied 
ten oosten van de lijn Sas van Gent-Terneuzen nog slechts één uitwateringsmogelijkheid aanwezig. 
Dit was een sluizencomplex bestaande uit vier stenen sluizen in de Terneuzense haven dat de Oostbeer 
werd genoemd. 
 
Tabel 72  Uitwateringssluizen ten westen van de lijn Sas van Gent-Terneuzen in 1800. 
Benaming sluis Materiaal Afwateringsgebied 
Isabellasluis hout  Polders Groote- en Kleine Isabella, Laureine, Cappelle (Boekhoute) en 

achterliggend zandgebied van Boekhoute 
Sluis in veste van Philippine 
(ten westen van Philippine) 

? Philippinepolder  

Zwarte Sluis  
(ten oosten van Philippine) 

hout  Polders Sint-Pieters, Albert (noordwestelijk deel), Roode, Nicasius, Sint-
Jans, Maria, Pennemans, Bakkers, Andries en achterliggend zandgebied 
van Assenede 

Amaliasluis bij Sas van Gent steen  Polders Albert (zuidwestelijk deel) en Poel 
Sluis in veste Sas van Gent steen Sas van Gent, achterliggend gebied in omgeving van Zelzate 
Oud-Vogelschorsluis hout  Oud-Vogelschorpolder 
Lovenpoldersluis hout  Polders Koude, Loven, Willemskerke en Goessche 
Klein-Zevenaar- of  
Noord-Westenrijk poldersluis 

hout  Polders Klein-Zevenaar, Oud-Zevenaar, Sluis en (vermoedelijk) Nieuw-
Westenrijk 

                                                 
575  Als gevolg van de aanleg van dit kanaal werd een aantal sluizen tot binnensluis gedegradeerd. Het betreft 

onder meer de Passluis, de Zwartenhoekse zeesluis en de zeesluis van de Koegors- en Nieuw-Zevenaar-
polder. In het resterende deel van het Hellegat werden drie polder(tje)s bedijkt die geen eigen zeesluis had-
den. Het waren de Catharina-, Willem-III- en Van Lyndenpolder. 

576  Hieraan zal in de volgende paragraaf meer aandacht worden besteed. Zie ook § 3.9.1. 



228 
 

 
 

Figuur 28  Kaart van het afwateringsgebied ten zuiden van de staatsgrens (1767). Dit afwateringsgebied sueerde 
via de de Moerspuipolder op het Axelse Gat (Zeeuws Archief: Rijkswaterstaat kaarten en tekeningen; nr. 1692). 
 
Het binnen- en oppervlaktewater van het achterliggende polder- en zandgebied werd via de oostelijke 
havengeul van Terneuzen zo op de Westerschelde geloosd (Tabel 73, Fig. 29). 
Ten westen van de lijn Sas van Gent - Terneuzen nam door de aanleg van het Kanaal van Gent naar 
Terneuzen de opslibbing van het Axelse en Sasse Gat versneld toe en werd in de loop van de 19de 
eeuw 15 polder(tje)s bedijkt.577 In de omgeving van Philippine werden in dezelfde periode drie pol-
der(tje)s bedijkt.578 Ten westen van Terneuzen werd vlakbij de Westerschelde eveneens een polder 
ingedijkt.579 Ondanks de toename van 19 polder(tje)s, werden er maar zes nieuwe uitwaterings-sluizen 
gebouwd. Ten opzichte van een eeuw voordien was dat aantal gelijk gebleven (Tabel 74, Fig. 29).  
Ten gevolge van de verdere opslibbing van het Axelse, Sasse en Hellegat alsmede van de Braakman 
werden ook in de twintigste eeuw nog enkele polders in het onderzoeksgebied bedijkt. 
In tegenstelling tot alle andere polders ten oosten van de lijn Sas van Gent-Terneuzen loosde de in 
1926 bedijkte Hellegatpolder niet via de Terneuzense Oostbeer, maar via het gemaal van ‘Campen’.580  
 
Tabel 73  Uitwateringssluizen ten oosten van de lijn Sas van Gent-Terneuzen in 1900. 
Benaming sluis Bouwmateriaal Afwateringsgebied 
Oostbeer 
 

Steen Alle polders ten oosten van Kanaal van Gent naar Terneuzen en het achterliggende 
Belgische gebied 

 

                                                 
577  In het Sasse Gat waren dit de Kleine Sint-Albert- of Sas van Gentpolder en de polders De Ghellinck, 

Eugenia, Van Remoortere, Verdronken en Vergaert. In het Axelse Gat waren dit de polders De Looze, 
Pierssens, Bonte, Visart, Seydlitz, Louisa, Stroodorpe en de Nieuw-Vogelschor- of Westdorpe. 

578  De Stelle-, Mossel- en Kanaalpolder. 
579  Dit was de Nieuw-Neuzenpolder. 
580  Dit gemaal behoorde tot het waterschap Stoppeldijk c.a. en lag buiten het onderzoeksgebied in het noorden 

van de Ser Arendspolder. Vanaf de locatie Campen leidde daartoe een brede waterleiding. De eigenaars van 
de Hellegatpolder hadden al enkele jaren voor de bedijking over de afwatering een overeenkomst gesloten 
met dit waterschap. 
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Tabel 74  Uitwateringssluizen ten westen van de lijn Sas van Gent-Terneuzen in 1900. 
Benaming sluis Materiaal Afwateringsgebied 
Isabellasluis steen  polders in directe omgeving en polders op grondgebied van Boekhoute 

en Assenede, inclusief het achterliggend zandgebied. 
Stellepolderzeesluis vermoedelijk 

steen 
Stellepolder 

Mosselpoldersluis steen  Mosselpolder 
Kanaalpoldersluis steen  Kanaalpolder 
Havensluis bij Philippine steen polders Sint-Pieters- en Albert (noordwestelijk deel)  
Zeesluis Westelijke  
Rijkswaterleiding 

steen polders Pierssens, Bonte, Visart, Seydlitz, Nieuw-Westenrijk, Klein-
Zevenaar, Oud-Zevenaar (westelijk deel), Sluis, Goessche, Vlooswijk, 
Louisa, Stroodorpe, Oud-Vogelschor, Nieuw-Vogelschor, De Ghellinck, 
Eugenia, Van Remoortere, Vergaert, Kleine Sint-Albert, Albert (Noord-
westelijk en zuid-oostelijk deel), Poelpolder 

Lovenpoldersluis steen  polders Koude, Loven, Willemskerke, Oud-Westenrijk en De Looze 
Nieuw-Neuzenpoldersluis steen Nieuw-Neuzenpolder 

 
Aan het einde van de jaren vijftig bestonden er plannen om de uitwatering in het gebied ten oosten van 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen te verbeteren. Dat was nodig omdat de uitwateringssluizen aan de 
Terneuzense Oostbeer tijdens de watersnoodramp van 1953 een zwakke schakel waren gebleken. 
Rijkswaterstaat zocht naar een andere én betere uitwateringsmogelijkheid, ook in verband met de 
aanstaande Deltawerken. Twee plannen kwamen in aanmerking. Volgens het eerste moest er aan het 
meest noordwestelijke deel van de Oostelijke Rijkswaterleiding een aftakking worden gegraven.581 Dat 
kanaal was geprojecteerd in de noordwesthoek van de Serlippenspolder, omdat de afstand tussen de 
Rijkswaterleiding en de nieuw te bouwen uitwateringssluis in de zeedijk daar het kortst was.582 
 

 
 

Figuur 29  Reconstructie van de afwateringsgebieden in 1900. 

                                                 
581  Het noordoostelijk deel van deze Rijkswaterleiding verbond de Otheense Kreek met de uitwateringssluizen 

aan de Oostbeer. 
582  Dit punt lag ongeveer op 2 km afstand van de Terneuzense stadscentrum. 
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De tweede optie beoogde het graven van een suatiekanaal vanaf het meest noordelijke punt van de 
Otheense Kreek door de ten noorden ervan liggende Nieuw-Othenepolder naar een nieuw te bouwen 
sluis in de zeedijk van die polder. Dit kanaal zou ongeveer 500 m lang worden. Omdat de scheidings-
dijk tussen de Zaamslag- en Nieuw-Othenepolder ook functioneerde als tweede waterkering, werd 
daar een wachtsluis voorzien. Ondanks dat dit tweede plan aanmerkelijk duurder uitviel dan het eerste, 
werd er toch voor gekozen. De keuze was mede ingegeven door de bestaande uitbreidingsplannen voor 
de woonkern Terneuzen in de Serlippenspolder. Het aftakkingkanaal zou bijgevolg midden in een 
nieuwe woonwijk komen te liggen en dat moest uiteraard worden vermeden.583  
Het nieuwe sluizencomplex in de Nieuw-Othenepolder werd op 26 oktober 1961 in gebruik genomen 
en drie weken later werden de oude sluizen aan de Oostbeer definitief buiten werking gesteld.584  
Tijdens de uitvoering van de werken probeerde het Rijk te bewerkstelligen dat het suatieschap Hulster 
en Axeler Ambacht het sluizencomplex en het uitwateringskanaal zou overnemen tegen een billijke 
vergoeding. Het bestuur hield aanvankelijk de boot af, omdat er een aantal onduidelijkheden in het 
overnamecontract zaten. Was dit misschien de reden dat het waterschapsbestuur niet was uitgenodigd 
voor de officiële openstelling van de nieuwe sluizen? Waarnemend voorzitter Vercauteren stak het 
ongenoegen hierover niet onder stoelen of banken. Bestuurslid Koster gooide nog wat olie op het vuur 
door op te merken dat hij tijdens de werkzaamheden graag eens ter plaatse was gaan kijken. De angst 
om door de waterstaatsingenieurs als ‘buitenstaander’ te worden weggezonden, had hem daarvan 
echter tegengehouden!585 In 1990 zou deze uitwateringssluis omgebouwd worden tot sluisgemaal. 
Hierop zal nader worden ingegaan in § 7 van dit hoofdstuk. 
Aan de westzijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen werden in de eerste helft van de vorige 
eeuw drie polders bedijkt, zodat het resterende (westelijk) deel van het Axelse Gat en de Braakman 
van het open water was afgesloten,586 zie Tabel 75 en Figuur 30. Twee sluizen in de zeedijk van de 
Braakmanpolder, ook wel de Wevelswaalsdijk genoemd, zorgden sindsdien voor de afwatering van 
circa 24.000 ha polder- en zandgebied.587 
In het kader van de Deltawerken werd in de tweede helft van de vorige eeuw de uitwatering van de 
Zeeuws-Vlaamse polders en het achterliggende Belgische gebied gereorganiseerd. Voor het onder-
zoeksgebied hield dit in dat de twee zeesluizen in de Wevelswaalsdijk in september 1977 werden 
vervangen door het gemaal ‘Lovenpolder’. Over de totstandkoming van dit gemaal zal in § 7 verder 
worden uitgeweid. De uitwateringssluis van de Westelijke Rijkswaterleiding werd eveneens ver-
vangen door een gemaal588, terwijl de zeesluis bij Othene werd omgevormd tot sluisgemaal, zoals 
hiervoor al is gezegd. De afwateringsmogelijkheden in het onderzoeksgebied waren op minder dan een 
eeuw tijd van negen sluizen teruggebracht naar drie (sluis)gemalen. 
 
Tabel 75  Uitwateringsmogelijkheden in het onderzoeksgebied in 1990. 
Benaming gemaal Ligging en afwateringsgebied 
Sluisgemaal Othene Ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
Gemaal Westelijke Rijkswaterleiding Ten westen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
Gemaal Lovenpolder Idem 

                                                 
583 Volgens Rijkswaterstaat zou de afvoercapaciteit van het nieuwe sluizencomplex 15% hoger zijn dan de be-

staande capaciteit bij de Oostbeer. Voor een aantal landbouwers zou dit een oplossing zijn voor de water-
overlast op hun landerijen. Door de hoge waterstanden in april en mei 1959 hadden sommigen een schade-
post van 4.000 à 5.000 gulden opgelopen. Bestuurslid C. van Hoeve maakte hiervan melding in de algemene 
vergadering van het suatieschap Hulster en Axeler Ambacht en liet weten dat de betrokken landbouwers 
overwogen om het jaarlijks geschot niet meer te betalen! 

584  WZV/HAA, nr. 34. Op 15 november 2006 werden er door het waterschap Zeeuws-Vlaanderen twee herinne-
ringsplaquettes geplaatst aan de resterende gedeelten van het voormalige uitwateringskanaal tussen de Oost-
beer en de Otheense Kreek. Hiermee werd een stukje vergeten waterstaatsgeschiedenis terug onder de pu-
blieke aandacht geplaatst. 

585  WZV/HAA, nr. 3. 
586  In 1952 werd de Braakmanpolder ingedijkt. 
587  De twee zeesluizen lagen naast elkaar. De oostelijke van de twee diende voor de afwatering van de polders 

Van Wyckhuyse, Kleine Zevenaar, Nieuw-Westenrijk, Koude, Goessche, Willemskerke en Loven. De andere 
stond in voor het hele Braakmangebied en enkele aangrenzende polders, met een oppervlakte van 2.000 ha. 
Via deze sluis loosde ook het achterliggende Belgische (zand)gebied met een oppervlakte van ca. 14.000 ha. 

588  Dit gebeurde in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
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Figuur 30  Reconstructie van de afwateringsgebieden in 1999. 
 
 
6.3 Waterbeheersing vanaf de negentiende eeuw tot 1965  
 
In het begin van de negentiende eeuw ontstonden er in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied 
afwateringsproblemen. In de jaren twintig werden die problemen zo groot dat er dringend naar een 
oplossing moest worden gezocht. Dit kwam er toen tussen 1825 en 1827 op kosten van het Rijk een 
kanaal werd gegraven van Gent naar Terneuzen. Vanaf de aanleg had het kanaal een dubbel doel. 
Enerzijds moest het dienen voor een goede afwatering van het zuidelijk gelegen poldergebied, ander-
zijds zou het kanaal ook worden gebruikt voor de scheepvaart van en naar de toen nog Nederlandse 
havenstad Gent. Beide belangen kwamen al spoedig met elkaar in botsing. Voor een goede afwatering 
was een lage waterstand optimaal, terwijl de scheepvaart gebaat was bij een hoge. Het nieuwe kanaal 
zou uiteindelijk alleen nog voor de scheepvaart worden gebruikt. Om het probleem van de water-
overlast definitief op te lossen, liet de Nederlandse staat zowel ten oosten als ten westen van het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen een waterleiding graven, de Oostelijke en Westelijke Rijkswater-
leiding genaamd. Beide werden in de periode 1843-1845 aangelegd.589  
 
6.3.1 De Oostelijke Rijkswaterleiding 
De Oostelijke Rijkswaterleiding moest zorgen voor een betere afwatering van 67 polders die samen 
een oppervlakte hadden van 20.219 ha. Vier grote krekenstelsels dienden als boezem of verzamelkom. 
Het ging hierbij om de Molenkreek/Peitkreek in de Canisvliet-Binnenpolder, de Axelse Kreek in de 
Beoosten- en Bewestenblijpolder, de kreek aan het Groot Eiland in de Riet- en Wulfsdijkpolder en de 
Otheense Kreek in de Zaamslagpolder. 
 
                                                 
589  Officieel moesten beide Rijkswaterleidingen in december 1844 worden opgeleverd. Door vertraging gebeur-

de dit pas in de loop van 1845. 
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Tabel 76  Overzicht van de waterleidingen die samen de Oostelijke Rijkswaterleiding vormden. 
Ligging Lengte (m)
Doorsnijding van de Lippenspolder ten oosten van de voormalige Zwarte Brug 470
Leiding in Canisvlietpolder vanaf Molenkreek tot samenkomst met leiding van Autriche- en Emmapolder 1.915
Leiding in Autrichepolder langs Groenstraat tot samenkomst met leiding in Emmapolder 1.450
Leiding in Emmapolder vanaf uitwateringsduikers van Nieuw-Papeschor- en Dekkerspolder tot samenkomst 
met leiding onder nr. 3 1.070
Leiding in Emma- en Canisvlietpolder vanaf punt van samenkomst van leidingen onder nr. 3 en 4 tot punt van 
samenkomst onder nr. 2 910
Leiding in Canisvliet- en Beoosten- en Bewestenblijpolder vanaf samenkomst der leidingen onder nr. 2 en nr. 
5 tot Buthduiker. Lengte tussen de eindpunten 
Lengte van de gegraven leiding 

3.640
2.940

Zijkanaal van Hulst vanaf de Platte Brug tot de Buthduiker. Lengte tussen de eindpunten 
Lengte van het gegraven kanaal 

8.700
7.200

Leiding tussen de Buthduiker en de Spuiduiker met een korte zijtak naar de Koegorspolder 3.750
Leiding tussen de Spuiduiker en de bovenmond van het uitwateringskanaal vermeld onder nr. 10.  
Lengte van de gebaggerde leiding 

3.940
1.220

Uitwateringskanaal tussen de Otheense Kreek en de Oostbeer bij Terneuzen 2.250
 
De Axelse Kreek fungeerde als centraal waterreservoir voor de aanvoer van het binnenwater uit zowel 
het (zuid)oostelijke als het (zuid)westelijke gebied. Het Zijkanaal naar Hulst590 fungeerde als aan-
voerkanaal van het binnenwater uit het (zuid)oostelijke poldergebied. Voor de aanvoer van het binnen-
water uit het (zuid)westelijke gebied werd vanaf de Molenkreek in de Canisvliet-Binnenpolder een 
waterleiding naar de Axelse Kreek gegraven. Deze leiding liep door de Canisvliet-Buiten- en de 
Beoosten- en Bewestenblijpolder. De Axelse Kreek werd met de Otheense Kreek verbonden door een 
waterleiding die in noordelijke richting door de Buth-, Nieuw-Eglantier- en Zaamslagpolder werd 
gegraven. Vanaf de noordwestelijke hoek van de Otheense Kreek werd dwars door de Serlippens-
polder een 2,2 km lang afwateringskanaal gegraven naar de Oostbeer in de Terneuzense veste.591 Via 
drie sluisopeningen in de Oostbeer kon het binnenwater uit het achterliggende poldergebied afwateren 
op de Westerschelde (Tabel 76 en Kadertekst 4). Het ging daarbij om de afwatering van ruim 26.000 
ha, waarvan bijna 6.000 ha of 23% gelegen was op Belgisch grondgebied (Tabellen 77 en 78). 
Vanaf het begin voldeed de afwatering via de Oostelijke Rijkswaterleiding niet aan de gestelde ver-
wachtingen, vooral niet bij hevige neerslag. Reeds in 1846 klaagde het bestuur van de Autrichepolder 
over de hoge stand van het winterwater in de polder. Het bestuur weet die overlast aan de slechte uit-
voering van het afwateringskanaal en overwoog de verplichte bijdrage van 0,56 gulden per hectare niet 
meer te betalen. Omstreeks 1875 doken er opnieuw afwateringsproblemen op. Vooral het natte winte-
rseizoen van 1880-1881 was desastreus voor de polders die op de Rijkswaterleiding loosden. De lei-
ding bleek te ondiep en te smal en kon daardoor de afvoer van het achterliggende poldergebied niet 
meer verwerken.  
Statenlid L. van Waesberghe Janssens uit Hulst trachtte de polderbesturen ervan te overtuigen dat het 
wenselijk zou zijn om een commissie in te stellen die zich met het urgente afwateringsprobleem zou 
gaan bezighouden. Daarmee zou zijns inziens ‘een eerste stap gedaan zijn, om aan den ongelukkigen 
toestand, ontstaan door een minder goede afwatering in het grootste gedeelte van het zoogenaamde 
vijfde district van Zeeland, verandering en verbetering te brengen’.592 Zijn inspanningen hadden suc-
ces. De commissie kwam er en via politiek lobbywerk probeerde men de Nederlandse staat te ‘dwing-
en’ om zich te houden aan de suatieovereenkomst van 15 oktober 1844. Om enigszins aan de eisen van 
de commissie tegemoet te komen, liet Rijkswaterstaat in 1881 de penantsluis aan de Terneuzense 
haven uitbreken, waardoor het afwateringsvermogen van de Oostbeer wat werd vergroot (zie § 3.9.1).  
Omstreeks 1910 waren er weer veel klachten van individuele polders over de slechte uitwatering via 
de Oostelijke Rijkswaterleiding.  

                                                 
590  Met de aanleg van dit kanaal werd begonnen in 1828. Het zou een scheepvaartverbinding moeten vormen 

tussen Hulst en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Door de Belgische Opstand van 1830 werd het kanaal 
niet voltooid. Het kanaal eindigde aan de Platte Brug bij het Groot-Eiland. 

591  De Oostbeer lag achter het huidige gemeentehuis van Terneuzen, ter hoogte van de parkeerplaats. Een beer is 
een gemetselde dam in een vestinggracht, ter bemoeilijking van de overgang; aan de bovenzijde gebouwd in 
de vorm van een ezelsrug en voorzien van een monnik, of een opstaande hindernis van metselwerk of natuur-
steen. 

592  WZV, Zuiddorpe-Noordpolder, nr. 4 (Brief van 14 april 1881). 
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Er werd zelfs een petitie gestuurd naar de minister van Waterstaat waarin werd gesteld dat het water-
bezwaar voornamelijk het gevolg was van de te kleine afwateringscapaciteit van de Buthduiker en van 
de sluizen aan de Oostbeer in Terneuzen. 
 
Polder Oppervlakte in

ha (afgerond)
Tabel 77  De 67 polders die tot het afwate-
ringsgebied van de Oostelijke Rijkswaterlei-
ding behoorden. De twaalf polders die deel uit-
maakten van het voormalige waterschap 
Hulster Ambacht zijn vet gedrukt. 

Oud-Zevenaar (deels)   227
Buth   212
Noord (bij Axel)  82
Oud-Eglantier  76
Noord  (bij Terneuzen)  26
Visschers  60
Oud-Beoostenblij-Bezuiden 488
Cats  25
Capelle 172
Sluis (deels)     3
Clinge 1.110
Lievens    7
Zeven Trinité 110
Zuidland 203
Autriche (deels) 518
Koegors 843
Nieuw-Eglantier 132
Beoostenblij-Benoorden 955
Sparks  72
Sint-Anna  82
Vlooswijk (deels)  39
Zaamslag 1.763
Sint-Anthonie  82
Absdale 487
Aan- en Genderdijke  300
Sint-Jansteen 454
Rieden 105
Wildelanden (bij de Riedenpolder)  30
Oud-Karnemelk 17
Wildelanden 104
Zuiddorpe-Noord 335
Moerspui 255
Overslag  73
Klein-Kieldrecht 200
Groote Huissens 763
Zuiddorpe-Zuid 228
Nieuw-Karnemelk 309
Varempé 251
Nieuw-Beoostenblij-Bezuiden 224
Moerbeke 131
Lippens  42
Hulster Nieuwland 172
Kleine Huissens 161
Oud-Ferdinandus 593
Groot-Kieldrecht 598
Serlippens  52
Kreke  62
Papeschor  85
Margaretha 253
Havik 154
Klein Cambron 65
Klein-Ferdinandus 103
Nieuw-Kieldrecht 521
Canisvliet-Binnen  1.187
Canisvliet-Buiten 332
Riet- en Wulfsdijk 1235
Beoosten- en Bewestenblij  1.963
Nieuw-Vogelschor of Westdorpe (deels) 10
Nieuw-Papeschor 99
Smits- en Koegorsschorre  233
Nieuwe bij Sas van Gent (oostdeel) 14
Nieuwe Koegors   3
Emma  21  
Catharina  412
Nieuw-Othene  46
Van Lynden 172  
Dekkers   78
Totaal 20.219



234 
 

Tabel 78  Lozingspunten van het Belgische achterland op Nederlands grondgebied. 
Lozingspunt Polders of zandgronden Oppervlakte in

ha (afgerond)
Canisvliet-Binnenpolder Karnemelkpolder (bij Zelzate), Sint-Franchoispolder, Sint-Elooi- 

polder, landen uitwaterend door Oudenburgse Sluis (bijWachtebeke) 
1.800

Roode Sluis (Zuiddorpe) Moerbekepolder, zandgronden tussen Wachtebeke en Moerbeke  3.213
Duiker bij Sint-Andries (Koewacht) Zandgronden onder de gemeente Stekene 155
Wildelandenpolder (N) Wildelandenpolder, zandgronden ten zuiden van Wildelandenpolder  540
Sint-Jansteen- en Clingepolder Zandgronden ten zuiden van de Sint-Jansteen en Clingepolder 123
Totaal 5.831

 
Verder wezen de klagers op de grotere toevoer van oppervlaktewater uit het Belgische achterland. Dit 
werd veroorzaakt doordat er op Belgisch gebied heidegronden werden ontgonnen en vervolgens 
gedraineerd. Bovendien stelden de klagers dat de Nederlandse staat van België al gedurende een aantal 
jaren verhoogde bijdragen kreeg, zodat er voor het Rijk een aanzienlijk batig saldo overschoot. Men 
vond daarom dat de jaarlijkse bijdrage van 0,56 gulden per ha niet meer moest worden betaald. In de 
petitiebrief werden ook voorstellen gedaan om aan het waterbezwaar een einde te maken. Dit kon door 
de uitwateringssluizen te Terneuzen aanmerkelijk te verbreden593, de benedendrempel van de Buth-
duiker te verlagen en een betere controle uit te oefenen op het verbod om visnetten te gebruiken in de 
Rijkswaterleiding. 
De minister pareerde deze klachten en stelde dat de landbouwers zelf ook schuld hadden aan de 
wateroverlast door hun landerijen te draineren. Dit was gepaard gegaan met het dichten van sloten, 
zodat bij zware regenval het water niet tijdig via de drainagebuizen kon worden afgevoerd en daardoor 
onnodig lang op de akkers bleef staan. Daarenboven had het Rijk in de periode 1883-1886 en in 1897 
al een aantal belangrijke verbeteringen aangebracht, zodat er nog weinig te verbeteren overbleef. De 
verhoogde bijdrage uit België was bovendien niet bedoeld voor de Belgische afwatering naar Zeeuws-
Vlaanderen, maar had voor andere doeleinden gediend.594 Na onderzoek was ook gebleken dat de 
Buthduiker voldoende water kon lozen en niet hoefde te worden verbreed. Op het gebruik van vistuig 
in de Rijkswaterleiding zou het Rijk in het vervolg betere controle uitoefenen, maar ook de polders 
konden hieraan meewerken door een oogje in het zeil te houden.595 
 
6.3.1.1 Rapport van het ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning 
In het voorjaar 1919 nam de provincie de waterproblematiek verder ter hand en op voorstel van Gede-
puteerde Staten werd een ‘Comité tot verbetering der afwatering van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen’ 
opgericht (Tabel 79). Dit comité gaf aan het Nijmeegse ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning 
opdracht om een algemeen plan op te stellen tot verbetering van de waterafvoer van de landerijen die 
op de Oostelijke Rijkswaterleiding loosden. 
 
Tabel 79  Leden van het ‘Comité tot verbetering der afwatering van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen’  
Naam Woonplaats Beroep Functie 
K.J.A.G. baron Collot d’Escury Hontenisse Burgemeester en rentmeester Kroondomein Voorzitter 
Mr. P. Dieleman Middelburg Advocaat en lid van Gedeputeerde Staten Secretaris 
C. van Waes Westdorpe - Lid 
H.J. van Waes Westdorpe Burgemeester Lid 
Pr. Kerckhaert Westdorpe - Lid 
J. Stolk Zaamslag Ontvanger-Griffier Lid 
J. Seydlitz Hulst - Lid 
A.P.J. de Blieck Koewacht - Lid 
E. Apers Overslag - Lid 
B.C. Puylaert Sas van Gent Arts Lid 
J.A.J. Rottier Terneuzen - Lid 
W. Scheele Zaamslag - Lid 
J. Vael Sint-Jansteen - Lid 
G. Vogelvanger Hulst - Lid 

                                                 
593  In 1914 zou er een vierde sluiskoker worden bijgebouwd. 
594  Deze doeleinden werden niet nader gespecificeerd. 
595  Artikel 36 van het Reglement van Politie voor de polders in Zeeland gaf hen hiertoe het recht. 
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Na een gedegen onderzoek stelde het bureau vast dat alleen de lage gedeelten van de zuidelijke pol-
ders problemen hadden met hun afwatering.596 Omdat er een zeker verval nodig is om het polderwater 
door de lange waterleidingen naar zee af te voeren, werden de problemen groter naar mate de afstand 
tot de zee toenam. Aangezien de ebstand van de Westerschelde in de loop der jaren was verhoogd, kon 
bovendien het overtollig binnenwater minder snel worden geloosd. Dit had zijn weerslag op het water-
peil in de Otheense Kreek, dat niet voldoende kon zakken om het water uit het zuidelijk gelegen 
poldergebied op te nemen.  
Volgens het rapport waren ook de afmetingen van de watergangen en duikers van de polders te klein. 
Bovendien liet het onderhoud ervan te wensen over.597 Op de bodem van een aantal duikers werd een 
dikke laag klei aangetroffen, zodat de waterafvoer stopte. Verder had men inmiddels alle laag gelegen 
weilanden en onderlanden langs de kreken gedraineerd en omgezet in akkerland. Ook dat zorgde voor 
problemen, omdat veel sloten te smal waren om het aangevoerde water bijtijds af te kunnen voeren. 
Tot slot bevestigde het rapport de al eerder geuite klacht dat het waterbezwaar was toegenomen door 
de heideontginningen in het Belgische achterland. 
 
Kadertekst 4  Verslag van de afwateringstoestand door de onderzoekscommissie van het ‘Comité tot verbetering 
der afwatering van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen’ uit 1921. 
Op maandag 17 Januari 1921 hebben ondergeteekenden, daartoe benoemd door de Commissie ter vergadering gehouden op 
maandag 3 Januari l.l. zich begeven naar België ten einde een onderzoek in te stellen langs de afwateringslijn der landen, 
welke bij tractaat vergunning bezitten hunne uitwatering naar Nederland te doen plaatshebben. Beginnende in de richting 
KAPELLEBRUG – DE TROMP werd de uitwatering, bekend onder den naam GENTSCHE VAART gevolgd en afgestapt 
nabij het op de kaart voorkomende fort St. Jan.  
Dit z.g. fort gelegen buiten de lijn van afwatering bevat een put of reservoir. Onder den straatweg is een buis ter afwatering 
in buitenwaardsche richting aangebracht, doch ligt zoodanig, dat alvorens het water deze bereiken kan den put overvloeid 
(sic) en het water terecht komt in de hierboven gemelde GENTSCHE VAART. Duidelijk is ter plaatse zichtbaar dat het 
opendelven van een voetpad langs den put gelegen, op bepaalde tijden plaats vond. Vast mag worden aangenomen dat deze 
toestand niet geoorloofd is. Een weinig verder werd een duiker waargenomen waaronder het water ook in binnenwaardsche 
richting vloeide, doch daar het ijs en de verder met riet en kruidgewassen begroeide slooten ons belemmerde de stroomende 
richting te volgen, kon van een degelijk onderzoek geen sprake zijn. In aanmerking moet ook worden genomen dat den lagen 
waterstand hetwelk in dezen tijd een uitzondering moet worden genoemd in vergelijking met voorgaande jaren, het onderzoek 
niet in de hand werkte. Na deze bevinding werd verder gereden in de richting HELLESTRAAT. Daar echter op onze kaart 
geen waterwegen in deze buurt waren aangegeven kon geen onderzoek aldaar plaatshebben doch [wij] vernamen dat bij 
hoogen waterstand het ter plaatse overtollige water uitloost in den voornoemdem put van het voormalige fort St. Jan. 
Hierna werden een paar uitwateringen bezocht in de gemeente STEKENE, deze stonden in directe verbinding met de rivier 
DE DURME welke uitmondt in de SCHELDE. Het water vloeide thans naar de rivier doch keerde bij stijgend water in 
omgekeerde richting. Met zekerheid valt niet te zeggen of deze uitwateringen afvoeren naar verboden terrein. Doch 
aangenomen mag worden dat bij overvloedig water in de Schelde en de Durme dit wel het geval kan zijn. 
Via Koewacht werd de reis verder ondernomen langs de gehuchten RIETHOF en ZWARTEN RUITER op het grondgebied 
der gemeente MOERBEKE. Hier liep onzen weg langs een breede uitwatering die wij op de bepaalde plaats als op de kaart 
aangegeven, behoorlijk vonden afgedamd. 
Na te Moerbeke de maaltijd te hebben gebruikt werd de reis voortgezet en afgestapt op het gehucht TERWEST. De 
uitwatering welke wij daar te aanschouwen kregen, alsmede de ter plaatse verkregen betrouwbare mededeeling dat het water 
bij hoogeren waterstand wel eens uit de richting van het kanaal der MOERVAART stroomde, trok ons aller aandacht. Deze 
uitwatering in direct verband staande met het kanaal bevat geen enkele afdamming(!) (sic). In den duiker onder de straat is 
nog zichtbaar dat indertijd een schuifdeur aanwezig is geweest, doch thans is verwijderd. 
Onder al de overgangen dezer uitwatering welke toegang geven tot talrijke hofsteedjes en arbeiderswoningen, zijn zonder 
uitzondering buizen gelegd zoodat het water bij hoogeren stand in de MOERVAART zijn uitweg vindt in de binnenwaartsche 
of verboden richting. Met zekerheid mag worden aangenomen dat langs dezen weg water tot ons komt, wat niet geoorloofd 
is(!) (sic) Het vallen van den avond maakte een eind aan verder onderzoek. 
 
(ondertekend) 
J. Vael (St. Jansteen), A. Janssen, B. Puijlaert (Sas van Gent), Pr. Kerckhaert (Westdorpe), Apers (Overslag) 

 
 

                                                 
596  De lage gedeelten lagen voornamelijk in de buurt van oude kreken. 
597  Het onderhoud van die watergangen en duikers was een taak voor de polders. 
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Door een drietal maatregelen dacht het comité de gesignaleerde oorzaken van de wateroverlast weg te 
kunnen nemen. Ten eerste moesten de duikers in de toeleidende polderwatergangen worden verruimd, 
alsmede de Oostelijke Rijkswaterleiding. Daarnaast diende ook het waterafvoerend vermogen van de 
Oostbeer bij Terneuzen te worden vergroot. Tenslotte moesten er bij de Platte Brug en aan de Axelse 
Kreek gemalen worden gebouwd. De benodigde werken werden begroot op 684.000 gulden. Dit 
bedrag was zo groot, dat deze plannen nooit zijn uitgevoerd.598 
In 1932 zorgde de afwatering opnieuw voor problemen, voornamelijk aan de Otheense Kreek tijdens 
langere natte periodes in de winter. Ook bij zware regenval gedurende een korte periode, zowel in de 
winter als in de zomer, deed zich op diverse plaatsen wateroverlast voor. Ondertussen had het comité 
een ‘vereenvoudigd plan’ opgesteld dat zich beperkte tot de meest noodzakelijke werken met 
betrekking tot de Oostelijke Rijkswaterleiding. Volgens het plan moest de Oostbeer met een vijfde 
sluiskoker worden uitgebreid en het afwateringskanaal tussen de Oostbeer en de Otheense Kreek 
worden verdiept en genormaliseerd. Dat laatste gold ook voor het afwateringskanaal tussen de Spui- 
en de Buthduiker. Daarnaast moesten zowel de Spui- als de Buthduiker worden verruimd door het 
bijbouwen van een derde koker of door de aanleg van een ruimere brug en diende het Zijkanaal naar 
Hulst verdiept te worden tot 2,60 m -NAP. Daarenboven moest een aantal waterleidingen tussen de 
Axelse Kreek en de polders rondom Westdorpe worden verdiept. De kosten van deze werken waren 
begroot op 180.000 gulden, een heel wat lager bedrag dan in 1920 begroot.  
 

 
 
Figuur 31  Afwateringsgebied van de Oostelijke Rijkswaterleiding (Kaart afkomstig uit het rapport van ingeni-
eursbureau J. van Hasselt & De Koning Ao 1932). 

                                                 
598  WZV/HAA, nr. 114. 
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De uitvoering van dit vereenvoudigd plan bleek echter niet mogelijk zonder de oprichting van een uit-
waterings(water)schap of suatieschap. Ook Gedeputeerde Staten toonden zich hiervan een voor-
stander. Na heel wat tegenstand van de betrokken polders lukte het om in 1934 te komen tot de op-
richting van een suatieschap onder de benaming Hulster en Axeler Ambacht.599 Het omvatte alle 
polders die tot het uitwateringsgebied van het Nederlandse deel van de Oostelijke Rijkswaterleiding 
behoorden. De taak van het schap werd als volgt omschreven: ‘Het waterschap bestuurt, verbeterd 
(sic) en onderhoudt alle hoofdwaterleidingen welke direct of indirect het overtollige water leiden naar 
de Oostelijke Rijkswaterleiding, met de daarbij behoorende kunstwerken. Het legt voorts aan en 
bestuurt, verbetert en onderhoudt alle uitwateringswerken en waterleidingen, welke later noodig zullen 
blijken te zijn voor de uitwatering der waterschapsgronden op gemelde Oostelijke Rijkswaterleiding, 
terwijl deze laatste met hare kunstwerken in beheer en onderhoud bij het Rijk blijft, gelijk [tot] hiertoe 
het geval is’ (zie ook Fig. 31).  
Vanaf 1934 waren er twee instanties die zich weliswaar actief bezighielden met de afwatering in het 
onderzoeksgebied, maar naast elkaar opereerden. Rijkswaterstaat zorgde voor de lozing van het water 
van de Rijkswaterleiding en het suatieschap voor de toevoer van het polderwater naar die waterleiding. 
De polders moesten dus twee keer betalen, namelijk voor het beheer en onderhoud van de Oostelijke 
Rijkswaterleiding én voor het beheer en onderhoud van de sloten en watergangen van het waterschap 
Hulster en Axeler Ambacht.600 Vier jaar later tekende het suatieschap een overeenkomst met het Rijk. 
Daarin werd bepaald dat het schap vanaf 1 januari 1939 de verschuldigde suatiegelden zou innen van 
de polders en waterschappen die op de Oostelijke Rijkswaterleiding loosden en die gelden vervolgens 
zou overmaken aan het Rijk. Deze overeenkomst betekende een administratieve vereenvoudiging én 
een kostenbesparing voor het Rijk.601 
 
6.3.1.2 Afwateringssituatie omstreeks 1960 
In opdracht van het bestuur van het suatieschap schreef waterbouwkundig ingenieur Koop Drok in 
1960 een rapport over de afwateringssituatie van het Hulster en Axeler Ambacht. Daarin werd vastge-
steld dat het uitwateringsplan van 1936 weliswaar had gezorgd voor een grote verbetering van de 
afwatering, maar dat in de periode 1936-1959 veel laaggelegen landbouwpercelen en kreekgedeelten 
(onder meer) door aanslibbing waren opgehoogd en bovendien dat veel sloten waren gedempt. Het 
waterbergend vermogen was daardoor aanzienlijk afgenomen. Volgens dit plan uit 1936 was de water-
overlast bepaald op gemiddeld 0,8 liter per seconde en per ha.602 De hoogst voorkomende waterstand-
en op de Otheense Kreek waren in 1936 geschat op 0,75 m -NAP, maar die stand was daarna vele 
malen overschreden. Er waren zelfs waterstanden van 0,20 m -NAP gemeten, of ruim een halve meter 
hoger dan voorzien! In de tweede helft van de jaren vijftig was er een bescheiden begin gemaakt met 
het opnieuw op diepte en breedte brengen van een aantal watergangen, zoals voorzien in het plan van 
1936. Drok was echter van mening dat zo spoedig mogelijk alle watergangen van het waterschap weer 
op de juiste diepte moesten worden gebracht. Hij voorzag hiervoor een periode van twee jaar.  
Al die aanpassingen zouden echter niet voldoende zijn om de afwatering van het gebied te laten vol-
doen aan de eisen die de landbouw stelde. Ter voorkoming van verdere wateroverlast waren structu-
rele verbeteringen nodig. Drok droeg twee oplossingen aan. Eerst en vooral zag hij ruilverkaveling603 
als middel tot verbetering van de bestaande waterproblematiek. De tweede mogelijkheid bestond erin 
om een geheel nieuw waterbeheersingplan voor het gehele gebied van het suatieschap op te maken. 
Daarbij waren er twee opties om dit plan te realiseren. De eerste bestond erin om zo’n plan te laten 
opmaken door de Cultuurtechnische Dienst, zodat 100% subsidie kon worden verkregen. De conse-
quentie ervan was dat deze dienst dan een grote vinger in de pap zou hebben bij de uitvoering  
van de plannen, maar ook dat bij niet-uitvoering de verkregen subsidie moest worden terugbetaald.  

                                                 
599  Zie §3.9.2. 
600  In het rapport van het ingenieursbureau (1920) was al geadviseerd tot de oprichting van een Waterschap. Het 

beheer en onderhoud van de Oostelijke Rijkswaterleiding en de Oostbeer te Terneuzen achtte men bij het 
Rijk in goede handen. 

601  Het ging hierbij om een bedrag van 7.504 gulden. 
602  WZV/HAA, nr. 34: Rapport betreffende de huidige toestand van het Waterschap “Hulster- en Axeler Am-

bacht”, p. 1. 
603  In paragraaf 7.3 komen de ruilverkavelingplannen nader aan bod. 
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De tweede optie bestond erin om het waterbeheersingplan geheel op eigen kosten uit te voeren, met als 
grote voordeel dat de eigen ideeën konden worden gerealiseerd.604 Bij deze optie bleef de mogelijk-
heid tot het verkrijgen van subsidie van de Cultuurtechnische Dienst bestaan. Bovendien kon ook nog 
eens subsidie worden verkregen voor de opmaak van het ruilverkavelingplan. Bij niet-uitvoering van 
de plannen zouden - evenals bij de eerste optie - de kosten van opmaak voor rekening van het 
waterschap blijven. De tweede optie was dus de meest interessante. Daarbij kwam nog dat de finan-
ciering van de kosten van het ruilverkavelingplan kon worden gerecupereerd als het waterschap bereid 
was het nieuwe sluizencomplex te Othene in beheer en onderhoud over te nemen van het Rijk. Voor 
die overname had het Rijk een bedrag van 400.000 gulden over. Dit was een zeer aanlokkelijk aanbod, 
omdat door Drok was berekend dat het onderhoud van de sluizen, de duikers, het kanaal en de ver-
harding van de wegen neerkwam op slechts 1.500 gulden per jaar. Dat bedrag kon uit de gewone jaar-
lijkse inkomsten van het waterschap worden betaald, zodat daarvoor geen extra geschot hoefde te 
worden geheven.  
Indien het waterschap voor deze optie zou kiezen, diende een nieuw waterbeheersingsplan te worden 
opgemaakt. In het plan zou rekening worden gehouden met een waterbezwaar van 1,4 l per seconde en 
per ha, of bijna het dubbele van ongeveer een kwart eeuw voordien.605 Voor het opmaken van het 
waterbeheersingsplan prees Drok zijn eigen ingenieursbureau aan. Hij wees erop dat het waterschap 
naast een ingenieur geen technisch personeel in dienst had en dat voor het opstellen van een water-
beheersingsplan een uitgebreide staf aan deskundig personeel nodig zou zijn. Het aantrekken daarvan 
zou grote personeelslasten vergen en bijgevolg zou het geschot moeten worden verhoogd. Het laten 
opmaken van een dergelijk plan door een extern bureau zou circa 10.000 gulden kosten. Indien het 
waterschap gebruik zou maken van de diensten van Drok’s ingenieursbureau, was hij bereid om 4.500 
gulden ‘korting’ te geven als welwillende tegemoetkoming. Uiteraard zou er kritiek kunnen komen 
inzake ‘belangenverstrengeling’ als het waterschap de opdracht aan zijn ingenieursbureau gaf. Om die 
mogelijke kritiek de kop in te drukken, stelde hij: ‘De ingenieur is bij de oprichting van het waterschap 
aangesteld op een salaris, dat niet in verhouding staat tot salarissen van Hoger Technisch Personeel bij 
volle dagtaak. De ingenieur heeft een lager salaris aanvaard, er rekening mee houdende, dat de werk-
zaamheden voor het waterschap slechts een gedeelte van zijn tijd in beslag zou nemen en de resterende 
tijd hem inkomsten zou opleveren om een bij zijn positie behorende levensstandaard op te leve-
ren…‘.606 Met andere woorden, het waterschap had met de aanwerving van de ingenieur tot dan toe 
een goedkope arbeidskracht in dienst gehad en hier mocht wel de opdracht tot het opmaken van een 
waterbeheersingplan tegenover staan. 
 
6.3.2 De Westelijke Rijkswaterleiding  
Als equivalent van de Oostelijke Rijkswaterleiding werd tezelfdertijd (1843-1845) aan de westzijde 
van het Kanaal van Gent naar Terneuzen de Westelijke Rijkswaterleiding aangelegd. Het stroom- of 
afwateringsgebied ervan was veel kleiner dan dat van de waterleiding aan de oostzijde van het kanaal 
(Tabellen 80 en 82). Dit was niet zo verwonderlijk, omdat in het westelijk deel de Braakman met een 
deel van het Axelse en Sasse Gat was gelegen die als afwatering diende. De polders die in de loop van 
de negentiende eeuw werden bedijkt in het Sasse en het overblijvend deel van het Axelse Gat - tot 
ongeveer de lijn Philippine-Hoek - hadden allemaal hun uitwatering op de genoemde Westelijke 
Rijkswaterleiding. 
De Westelijke Rijkswaterleiding begon aan de scheidingsdijk van de Albert- en De Ghellinckpolder, 
vlak ten oosten van Sas van Gent. Vanaf dit punt liep de leiding eerst in oostelijke richting tot aan het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen en vandaar praktisch parallel aan het Kanaal in noordelijke richting 
naar de uitwateringssluis in de westelijke buitenhaven van Terneuzen. De lengte ervan bedroeg 12.837 
meter. Even ten zuiden van de zeesluizen bij Terneuzen was een inundatiesluis aangelegd waardoor 
water uit het Kanaal op de Westelijke Rijkswaterleiding kon worden gebracht. Op die manier kon een 
deel van het poldergebied worden geïnundeerd bij vijandelijke calamiteiten. 

                                                 
604  Desondanks bleef er een soort ‘supervisie’ van de Cultuurtechnische Dienst bestaan, door de regels die de 

Dienst in verband met ruilverkaveling voorschreef. 
605  Ook voor de ontwatering van het waterschap Walsoorden, Kruispolder en de Zak van Zuid-Beveland was die 

norm van 1,4 l aangehouden en dit voldeed uitstekend. 
606  WZV/HAA, nr. 34. 
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Tabel 80  Nederlandse polders en het achterliggende Belgische gebied uitwaterend op de  
Westelijke Rijkswaterleiding.607 
Polder of waterschap Grootte in ha

(afgerond)
Oppervlakte afwaterend 

op de WRWL (afgerond) 
Nieuw-Neuzen (oostelijk deel) 474 150 
Vlooswijk (ten westen van het kanaal) 203 130 
Goessche 178 178 
Sluis (westelijk deel) 60 57 
Oud-Zevenaar (ten westen van het kanaal) 314 100 
Klein-Zevenaar of Noord-Westenrijk 102 102 
Nieuw-Westenrijk 130 130 
Nieuw-Zevenaar (ten westen van het kanaal) - 110 
Pierssens 168 168 
Bonte 100 100 
Louisa 26 26 
Stroodorpe 17 17 
Westdorpe of Nieuw-Vogelschor 175 155 
Visart 60 60 
Oud-Vogelschor of Zuid-Westenrijk 299 299 
Seydlitz 107 107 
Vergaert 200 200 
Van Remoortere 202 202 
Klein-St. Albert of Sas van Gent 72 72 
Eugenia 80 80 
Papeschor (ten westen van het kanaal) 167 90 
Autriche (ten westen van het kanaal) 567 40 
De Ghellinck 45 45 
Albert 980 450 
Poel 134 134 
Totaal Nederlands gebied 3.200 
Achterliggende Belgische polders en zandgronden 2.300 
Totaal Nederlands en Belgisch gebied 5.500 
Ondanks dat alle polders een afwatering hadden op de Westelijke Rijkswaterleiding, betaalden zeven polders 
niet het verplichte suatiegeld van 0,56 gulden per ha. Dit zijn de polders Vlooswijk, Goessche, Sluis, Klein- 
Zevenaar, Nieuw-Zevenaar, Westdorpe en De Ghellinck. Van de polders die wel suatiegeld betaalden, week de 
in rekening gebrachte oppervlakte soms sterk af van de werkelijke. 
 
Vlakbij de Goesschepolder was eveneens een inundatiesluis aangelegd. De aanleg van beide sluizen 
hield hoogstwaarschijnlijk verband met het feit dat Zeeuws-Vlaanderen sinds 1831 weer grensgebied 
was geworden en een mogelijke militaire aanval uit het zuiden door het inunderen van polders kon 
worden vertraagd.  
De Westelijke Rijkswaterleiding had een eigen structuur en beschikte niet over waterboezems zoals 
haar oostelijke tegenhanger. Bij de verbreding van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de daarbij 
behorende uitbreiding van het Terneuzense sluizencomplex werd de loop van de Rijkswaterleiding in 
de tweede helft van de jaren 60 aangepast. Bij Sluiskil werd de leiding verlegd langs de rondweg die 
ten westen van dit dorp liep. Ook bij de Terneuzense sluizen werd de loop van de leiding aangepast. 
De uitwatering op de Westerschelde geschiedt sindsdien via een pompgemaal aan de Westsluis. 
 
6.3.2.1 Afwateringsproblemen in de twintigste eeuw 
In het begin van de 20ste eeuw ontstonden er problemen met de afwatering aan de westzijde van het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen. Deze kwamen voornamelijk voor rond de Isabellasluis, die instond 
voor de afwatering van circa 6.400 ha (polder)gebied. Hoewel de zeesluis op Nederlands grondgebied 
lag, behoorde ze in eigendom en beheer toe aan de Belgische Isabellawatering (Tabel 81).608 Deze 
situatie was ontstaan in 1831 als gevolg van de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. De opstandelingen 
hadden de zeesluis bezet, zodat de afwatering uit het achterliggende Belgische gebied kon worden 
gegarandeerd.  

                                                 
607  WZV/VBP, Klein-St. Albert, nr. 167, Rapport van J.L.R. Krugers (1935). 
608  De Isabellasluis werd in 1807 gebouwd en lag ca. 1 km ten noorden van de Belgische grens. Ook het afwate-

ringskanaal vanaf de Belgische grens tot aan de zeesluis, inclusief de leidijken aan weerszijden ervan, be-
hoorden toe aan de Isabellawatering.  
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Tabel 81  Afwateringsgebied van de Isabellasluis in 1910. 
Afwateringsgebied Oppervlakte (ha) 
Nederlands gebied (Philippine-, Groote en Kleine Isabella- en Clarapolder) 400 
Belgisch gebied (polders en zandgronden in de omgeving van Boekhoute en Assenede) 6.000 
Totaal 6.400 

 
Na de erkenning van de onafhankelijkheid van België in 1839609 bleef de Isabellasluis in Belgische 
handen. De sluis diende voornamelijk de afwatering van het polder- en zandgebied in de omgeving 
Boekhoute (B) en Assenede (B), maar ook enkele Nederlandse polders loosden hun binnenwater via 
deze sluis op de Braakman. 
Tot omstreeks 1900 verliep de afwatering via de Isabellasluis probleemloos. In december 1891 rap-
porteerde ir. M.B.G. Hogerwaard, Nederlands commissaris van de internationale afwateringscommis-
sie, in een nota dat ‘wat de afwatering door de Isabellasluis betreft…kan verklaard worden, dat de 
gelegenheid tot loozen op den Braakman nog voortreffelijk te noemen is en zeker nog vele jaren zoo 
zal blijven’.610 Amper twee jaar later - in februari 1894 - klaagde ir. Nelemans van Rijkswaterstaat in 
een brief aan zijn afdelingshoofd echter al over de gebrekkige suatie van de Isabellasluis. Een onvol-
doende diepe ligging van de sluis was volgens hem de reden van dit probleem.611 De verdere verland-
ing van de Braakman had naar zijn idee nog geen invloed op de verslechterde uitwateringssituatie en 
omdat de afwatering nog als ‘voldoende’ werd gekwalificeerd, liet men de toestand zoals die was. 
Vanaf het begin van de 20ste eeuw bleef bij eb enkele decimeters water op de vloer van de Isabellasluis 
staan. Ir. J. Lely van Rijkswaterstaat kreeg in 1910 opdracht om de reden hiervan te onderzoeken. Uit 
dat onderzoek bleek dat de uitwateringsgeul vóór de sluis zodanig was verzand en dichtgeslibd dat het 
binnenwater niet voldoende kon wegstromen. Die verzanding en opslibbing was op zich weer het 
gevolg van de langzaam verlandende Braakman612, waaraan de bedijkingen in het Sasse- en Axelse 
Gat en in de omgeving van Philippine ten grondslag lagen.  
Om de afwateringsproblematiek op te lossen, deed hij drie voorstellen. De eerste was het graven van 
een nieuwe suatiegeul of sluiskil zodat de afwatering weer normaal kon verlopen. Bij deze optie dien-
de aan de oostzijde van de sluis wel een spuikom te worden aangelegd, zodat de suatiegeul op diepte 
kon worden gehouden. Een andere mogelijkheid was het graven van een nieuw uitwateringskanaal 
door bestaande polders naar eender welk punt in de Braakman of naar de Westerschelde. De aanleg 
van zo’n kanaal zou evenwel zeer duur zijn.613 Zijn derde voorstel betrof de vorming van een nieuwe 
polder door het leggen van een verbindingsdijk tussen de Kleine Stellepolder ten noordwesten van 
Philippine en de Angelinepolder ten zuiden van Biervliet. Die dijk kon circa 2,5 km ten noorden van 
de Isabellasluis worden aangelegd, ter plaatse waar de Braakmangeul of het Groote Hondegat nog diep 
genoeg was. De kreek die na de inpoldering zou ontstaan, kon dan als boezem dienen voor het via de 
Isabellasluis aangevoerde water. 
Lely was zelf voorstander van deze laatste optie. In zijn ogen kon zo een uitstekende afwatering 
worden verkregen. Bovendien hoefde Rijkswaterstaat in dat geval alleen maar voor de kosten van een 
nieuwe zeesluis en het onderhoud van de waterleiding door de nieuwe polder in te staan. Daarvoor 
diende echter wel een overeenkomst tussen Nederland en België te worden gesloten, omdat de vrije 
uitlozing van de Isabellasluis op de Braakman hierdoor om het gedrang kwam.614 Indien voor deze 
mogelijkheid werd gekozen, zou het Isabellahaventje verplaatst moeten worden naar de noordweste-
lijke hoek van de nieuw in te dijken polder. 

                                                 
609  Door het Verdrag van Londen van 19 april 1839 werd België definitief onafhankelijk. 
610  In de zomer van dat jaar had hij samen met zijn collega’s Tak van Poortvliet en Van Hooff een inspectie 

gedaan van de sluis en haar uitwatering. 
611  De vloer van de sluis lag 0,85 m boven het gemiddelde laagwaterpeil op de Westerschelde. 
612  De kern van de Braakman werd gevormd door twee grote stroomgeulen, een westelijke en een oostelijke. De 

westelijke, Braakmangeul genoemd, liep vanaf de monding aan de Westerschelde in zuidwestelijke richting 
tussen de Angelinapolder en de Clarapolder, de huidige Van Dunnépolder. De oostelijke, het Groote Honde-
gat, liep vanaf de monding in zuidoostelijke richting en gaf toegang tot het Axelse- en Sasse Gat. 

613  Bij deze optie zou het aanleggen van een 4 km lang afwateringskanaal tussen de Isabellasluis en de noord-
oostelijke hoek van de Angelinepolder het minst kosten. Via een nieuwe zeesluis kon dan op de Braakman 
worden geloosd.  

614  Zie paragraaf 6.6 voor de tussen Nederland en België gesloten waterstaatsverdragen. 
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Daardoor zou de afvoerweg over land naar Boekhoute voor de vissers die nog niet over gemotoriseerd 
vervoer beschikten, een heel stuk langer worden.615  
Het bleef bij deze voorstellen omdat de Belgische overheid de plannen tot aanleg van de zeedijk 
dwarsboomde, vermoedelijk op instigatie van de Boekhoutse vissers. Pas een decennium later leek er 
een oplossing te komen door de bedijking van de Dijckmeesterpolder in 1919. Deze polder werd 
drooggelegd ten oosten van de zeegeul die vanuit de Braakman naar de Isabellahaven liep. Als gevolg 
van de bedijking werd niet alleen de oude zee- en toegangsgeul naar de Boekhoutse haven gekanali-
seerd,616 maar ook een nieuw vissershaventje aangelegd in de meest zuidwestelijke hoek van de nieuw 
bedijkte polder. Dat haventje lag vlakbij de Isabellasluis, zodat de vissersscheepjes deze sluis gemak-
kelijk konden bereiken.617 De Dijckmeesterpolder mag dus als een ‘compromis’polder worden be-
schouwd. De gekanaliseerde havengeul bood de Isabellasluis eveneens een goede afwatering op de 
Braakman. Daardoor kon de sluis in voege blijven tot de bedijking van de Braakman in 1952. 
Omstreeks 1935 was de afwatering van dit gebied zo verslechterd dat naar een oplossing moest 
worden gezocht. Volgens ir. J.R.L. Krugers van de Cultuurtechnische Dienst618 bleek het suatiepro-
bleem zich voornamelijk voor te doen in het zuidelijke deel van het stroomgebied, meer bepaald de 
omgeving van Sas van Gent en vooral tijdens de natte periodes. In dergelijke periodes kon de grote 
hoeveelheid water uit het Belgische achterland tijdig worden afgevoerd, omdat de capaciteit van de 
leiding beperkt bleek. Bovendien was er geen waterboezem of waterreservoir aanwezig, zoals aan de 
oostzijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. 
Omdat de polders die met wateroverlast te kampen hadden, erg verwijderd lagen van de uitwaterings-
sluis van de Westelijke Rijkswaterleiding aan de Terneuzense haven, meende Krugers dat het pro-
bleem niet opgelost kon worden door het plaatsen van een bemalinginstallatie. 
Bemaling zou in zijn visie alleen maar renderen als ook de leiding zelf sterk werd verruimd. Door de 
bodemgesteldheid en de ligging vlakbij het Kanaal van Gent naar Terneuzen was dat echter geen 
optie. Een verdieping moest eveneens worden uitgesloten, omdat hierdoor nog meer kwelwater uit het 
kanaal in de Rijkswaterleiding kon komen. Het maken van een boezem voor de periodes dat er teveel 
aan water was, leek daarom de beste oplossing. Krugers dacht hierbij aan het omkaden van het 
laaggelegen Sluispoldertje tussen Sluiskil en Terneuzen. Een nader uitgewerkt voorstel kwam er echter 
niet omdat de hoogteligging van de polders die hun afwatering op de Rijkswaterleiding hadden, niet 
bekend was. Hij vond daarom dat een waterpassing619 van de betrokken polders hoge prioriteit had.620 
 
Tabel 82  Afwateringsgebied van de Westelijke Rijkswaterleiding in 1935. 
Afwateringsgebied  Oppervlakte (ha)
Nederlands gebied 3.200
Belgisch gebied (polders en zandgronden in de omgeving van Assenede) 2.300
Totaal 5.500

 
 
6.4 Waterbeheersing na 1965 
 
6.4.1 Waterbeheersingplannen in het waterschap Axeler Ambacht 
Door de polderconcentratie per 1 januari 1965 werd het poldergebied in het middengedeelte van 
Zeeuws-Vlaanderen opgedeeld in twee aparte waterschappen, het Axeler Ambacht aan de oostzijde 
van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en De verenigde Braakmanpolders aan de westzijde ervan. 
De nieuwe waterschapsstructuur was een gevolg van de watersnoodramp van 1953 en het Deltaplan 
dat een betere beveiliging beoogde door het ophogen van de zeedijken. Naast het beheer van de zee-
dijken behoorde ook een verbetering van de waterbeheersing tot de taak van de nieuwe waterschaps-
besturen. 

                                                 
615  Het haventje lag tot dan toe aan de westzijde van de Philippinepolder, vlakbij de Groote Isabellapolder en 

niet ver van de Isabellasluis. 
616  Die gekanaliseerde oude zeegeul lag pal ten westen van de zeedijk van de Dijckmeesterpolder. 
617  Het nieuwe haventje lag slechts zo’n 200 meter van het oude haventje. 
618  Deze dienst was een onderdeel van het ministerie van Landbouw en Visserij. 
619  Waterpassen is het opmeten van de hoogten en laagten van een polder ten opzichte van een bepaald peil. 
620  WZV/VBP, Kleine Sint-Albertpolder, nr. 167.  
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Tabel 83  Leden van de ‘Werkgroep afwatering Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen’. 
Naam  Functie en/of afgevaardigde namens Functie 
Ir. H. Bos Cultuurtechnische Dienst Voorzitter 
Ir. M. de Jong Idem Secretaris 
Ing. H. Schuring Idem Lid 
Ir. H. Hoekstra Rijkswaterstaat Lid 
Ir. A.M. de Grauw Provinciale Waterstaat Lid 
Ir. L. van de Berg Idem Lid 
Ing. K. Brand Hoofd technische dienst waterschap Hulster Ambacht Lid 
Ing. G. van der Waa Hoofd technische dienst waterschap Axeler Ambacht Lid 

 
Om daarop een beter zicht te krijgen, werd in april 1965 de ‘Werkgroep afwatering Oost-Zeeuwsch-
Vlaanderen’ ingesteld (Tabel 83), bestaande uit vertegenwoordigers van de Cultuurtechnische Dienst, 
Rijks-waterstaat, Provinciale Waterstaat en de waterschappen Axeler en Hulster Ambacht. De werk-
groep zou als coördinatieorgaan fungeren en zich alleen met de grote lijnen van de waterbeheersing in 
het gebied bezighouden. 
In november 1972 werd aan het dagelijks bestuur van het Axeler Ambacht een rapport overhandigd 
dat was opgemaakt door de technische dienst van het waterschap, in samenwerking met de Land-
inrichtingscommissie. Het betrof een nader uitgewerkt plan tot verbetering van de waterbeheersing van 
het waterschap.621 Volgens het rapport konden binnen het waterschap drie afwateringseenheden622 
worden onderscheiden, te weten de gerioleerde gebieden van Terneuzen, Sluiskil en Axel, het gebied 
afwaterend op het gemaal bij Campen en het gebied afwaterend op de zeesluis bij Othene (Tabel 84). 
 
Tabel 84  De afwateringseenheden in het waterschap 
Axeler Ambacht en hun oppervlakte in ha 
Afwateringseenheid Oppervlakte in 

ha (afgerond) 
Gerioleerd gebied     484 
Afwatering via gemaal Campen     593 
Afwatering via zeesluis Othene 13.649 
Totaal 14.726 

 
Het gerioleerde gebied van Terneuzen omvatte de vroegere polders Lievens, Vlooswijk (deels), Noord, 
Oud-Zevenaar (deels), Sluis (deels), Serlippens, Nieuw-Othene (deels), Kats, Zeven-Triniteits en Zuid. 
In totaal ging het om 484 ha poldergebied dat via rioleringsbuizen was aangesloten op de perswater-
leiding die naar de Westerschelde liep. Deze persleiding stond onder beheer van de Afvalwaterleiding 
Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen (AWL) en de uitwatering op de Westerschelde gebeurde aan het 
einde van de oostelijke dam van de Oostbuitenhaven.  
 
Tabel 85  De (deels) gerioleerde polders in het waterschap 
Axeler Ambacht623 
Polder Geheel of deels 

gerioleerd 
Gerioleerd

in ha
Lievens geheel 14
Vlooswijk deels 41
Noord geheel 50
Oud-Zevenaar deels 68
Sluis deels 51
Serlippens geheel 62
Nieuw-Othene deels 12
Kats geheel 35
Zeven-Triniteits deels 11
Zuid geheel 140
Totaal 484

                                                 
621  WZV/AA, nr. 333; Rapport inzake de verbetering van de waterbeheersing in het Waterschap Axeler Am-

bacht. 
622  De benaming afwateringseenheid is ontstaan als gevolg van de uitvoering van de verbeteringswerkzaam-

heden in het kader van de ruilverkavelingen. Zie daarvoor § 7.3. 
623  Een deel van deze polders behoorde tot de bebouwde kom van Terneuzen. 
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Tabel 86  Polders in het waterschap 
Axeler Ambacht die via het gemaal 
in de Ser Arendspolder uitwaterden. 
Polder Oppervlakte in 

ha (afgerond) 
Hellegat 132 
Eendragt 226 
Willem III 235 
Totaal 593 

 
Op deze perswaterleiding waren ook de oude stadskern van Terneuzen624 en de bebouwde kommen 
van Axel en Sluiskil aangesloten. De afwatering van deze gerioleerde polders was goed (Tabel 85). 
Het dieselgemaal in de Ser Arendspolder bediende sinds 1927 het noordwestelijke gebied van het 
waterschap Hulster Ambacht (De Kraker & Bauwens 2000: 178). De tot het waterschap Axeler Am-
bacht behorende polders Hellegat, Eendragt en Willem III waterden eveneens via dit gemaal uit (Tabel 
86). In totaal ging het om circa 593 ha. De afwatering van de Eendragtpolder liep via een hoofdwater-
leiding langs de zeedijk en via een duiker in de Hellegatpolder naar het gemaal bij Campen. De afwa-
tering van deze polder was slecht, omdat dat de hoofdwatergang langzaam verzandde door kwelwater. 
De afwatering van de Hellegatpolder was matig door het ontbreken van een goede afvoerleiding. In de 
Willem III-polder hadden alleen de in het zuiden gelegen landen te lijden van wateroverlast. 
Het grootste deel van het waterschap Axeler Ambacht (13.649 ha625) waterde via het in 1961 gebouw-
de sluizencomplex in de Nieuw-Othenepolder af op de Westerschelde (Tabel 87.626 Van dit gedeelte 
was de afwatering van 4.100 ha of 30% goed. Het waren de poldergebieden die in het zuidoostelijke 
en zuidwestelijke deel van het waterschap waren gelegen en al een ruilverkaveling achter de rug had-
den627 of waar een ruilverkaveling nog gaande was.628  
Om een goed waterbeheersingplan te maken voor de overige 70%, werd het gebied verdeeld in zeven 
subhoofdwateringsgebieden. De voornaamste ‘aanpassingen’ in de verschillende subhoofdwaterings-
gebieden vatten we hier samen (Tabellen 88 en 89).  
 
Tabel 87  Afwateringseenheden die hun uitwatering via de zeesluis bij Othene hadden.629 
Afwateringseenheid Oppervlakte in 

ha (afgerond)
Kwalificatie van de afwatering 

Zaamslag- en Nieuw-Othenepolder (deels) 1763 zuidelijk deel van Zaamslagpolder slecht. 
Nieuw-Othene-polder redelijk. 

Margaretha- en Kleine Huissenspolder  439 Onvoldoende 
Groote Huissens-, Kreke-, Van Lynden-, Aan- en 
Genderdijkepolder 

1329 laat te wensen over 

Beoostenblij-Benoorden- en Catharinapolder 1412 onvoldoende 
Capelle-, Visschers-, Oud-Eglantier- en Buthpolder  553 laat veel te wensen over en onvoldoende 
Koegors- en Nieuw-Koegorspolder  849 Koegorspolder: onvoldoende. 

Nieuw-Koegorspolder: redelijk 
Zuid- (deels), St. Anna-, Sparks- en Zeven-Triniteitspolder 
(deels) 

 292 onvoldoende; Zeven-Triniteitspolder: 
zeer slecht 

Emma-, Dekkers- en Nieuw-Papeschorpolder  179 laat zeer te wensen over 
Papeschor- en Autrichepolder  554 laat zeer te wensen over 
Beoosten- en Bewestenblijpolder 1950 laat plaatselijk te wensen over 
Smidsschorrepolder  236 laat zeer te wensen over 
Canisvliet-Binnen- en -Buiten-, Lippens- en St. 
Anthoniepolder 

1629 goed 

polders in ruilverkaveling Koewacht (omgeving Koewacht) 2464 goed 
Totaal 13.649  

                                                 
624 De oppervlakte van de stadskern van Terneuzen was 12 ha. 
625  Deze 13.649 ha vertegenwoordigde 93% van de totale oppervlakte van het waterschap Axeler Ambacht. 
626  Langs deze zeesluis waterde ook een deel van het waterschap Hulster Ambacht uit. Na het gereedkomen van 

het gemaal Paal gebeurde de afwatering van dit zuidwestelijke deel van het Hulster Ambacht via dit gemaal. 
Het ging om de polders Riet- en Wulfsdijk (deels), Klein-Cambron en Havik. 

627  De Canisvliet-Binnen- en -Buitenpolder. 
628  Hiermee worden de polders in de omgeving van Koewacht bedoeld. 
629  Gegevens afkomstig uit: Rapport inzake de verbetering van de waterbeheersing in het Waterschap Axeler 

Ambacht van 1972. 
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Bij Zwartenhoek bestonden de werken onder meer uit het verbeteren van het gedeelte van de Axelse 
Kreek ten westen van de Kinderdijk, het verruimen van de hoofdwatergang in de Autrichepolder630 en 
het graven van secundaire waterlopen in de Autriche- en Smidsschorrepolder. Ook zouden er stuwen 
worden geplaatst, onder meer nabij de Gemeenschappelijke weg in de Autrichepolder, aan de Buth-
duiker, bij de Suikerdijk en bij de Sasdijk.631 De stuw aan de Suikerdijk moest instaan voor een beter 
afwaterbeheer van de Nieuw-Papeschorpolder en die aan de Sasdijk voor de Smidsschorrepolder.  
Bij Koewacht beperkte de verbetering van de waterbeheersing zich tot het plaatsen van een stuw in de 
hoofdwaterleiding, het Zijkanaal naar Hulst.632 Bij Axel diende er een hoofdwaterleiding te worden 
gegraven vanaf het zuidwesten van de Beoosten-blij-Benoordenpolder, lopend in noordwestelijke 
richting door de Capellepolder en eindigend in de Grote Dulperkreek in de Zaamslagpolder. De 
hoofdwaterloop van dit gebied liep vanuit het zuidoosten van de polder in noordwestelijke richting 
naar de Grote Dulperkreek. Deze waterloop moest worden verruimd. In beide hoofdwaterlopen waren 
drie stuwen voorzien. In de Visscherspolder zou eveneens een stuw worden gebouwd.  
Bij Koegors bestonden de aanpassingswerken in het verruimen van de bestaande hoofdwaterloop633 
die vanaf de Axelse Kreek naar het gehucht Spui liep, het plaatsen van drie stuwen en het vernieuwen 
en verbreden van de Spuiduiker.  
Bij Zaamslag moest de bestaande hoofdwaterloop worden verruimd. Deze begon in de Van Lynden-
polder en eindigde in de Kleine Dulperkreek in de Zaamslagpolder. De hoofdwaterloop in de Aan- en 
Genderdijkepolder moest eveneens worden verruimd, beginnend aan de Willem III-polder en 
eindigend bij het gehucht Reuzenhoek. In beide hoofdwaterleidingen zouden bovendien zes stuwen 
worden aangebracht. Bij Othene zou een hoofdwaterloop worden gegraven, beginnend in de Kleine 
Huissenspolder en via de Margaretha- en Zaamslagpolder uitmondend in de Otheense Kreek. Daarbij 
was ook het plaatsen van twee stuwen voorzien. Bij de Otheense Kreek bestond het voornaamste werk 
in het graven van een hoofdwaterloop vanaf de Spuiduiker naar de Otheense Kreek.  
Een belangrijke vernieuwing in deze waterbeheersingsplannen was de aanleg van stuwen. In totaal 
waren er twintig voorzien. Met dergelijke stuwen kon een betere water‘beheersing’ worden verkregen 
dan voordien het geval was en konden de winter- en zomerpeilen beter in de hand worden gehouden. 
In de zomerperiode waren dergelijke stuwen van belang om de uitdroging van (gedeelten van) de 
polders tegen te gaan. De totale kosten voor dit waterbeheersingplan waren begroot op 8.400.000 
gulden. Wegend die hoge kostprijs konden niet alle werken gelijktijdig worden gerealiseerd en daarom 
werden ze gespreid over vijf jaar. Uiteindelijk zou de hele operatie een aantal jaren langer duren omdat 
de subsidiestroom via de Landinrichtingsdienst634 werd ‘getemporiseerd’.635  
Op de algemene vergadering van 10 december 1980 gaf dijkgraaf P. van Hoeve te kennen dat het 
waterbeheersingsplan weer bijna een fase achter de rug had. 
 
Tabel 88  De subhoofdwateringsgebieden in het waterschap Axeler Ambacht en het aantal te bouwen stuwen. 
Subhoofdwateringsgebied Omschrijving Aantal 

stuwen 
Zwartenhoek Autriche-, Papeschor-, Emma- of Amelie-, Dekkers-, Nieuw-Papeschor-, Beoosten- 

en Bewestenblijpolder (deels) 
4 

Koewacht Beoosten- en Bewestenblijpolder (deels)636 1 
Axel Catharina-, Beoostenblij-Benoorden-, Visschers-, Capelle- en Zaamslagpolder (deels) 4 
Koegors Koegors- en Nieuw-Zevenaar-, Nieuw-Eglantier-, Nieuw-Koegors-, Buth-, Oud- 

Eglantier- en Sparkspolder 
3 

Zaamslag Groote Huissens-, Van Lynden-, Willem III- (deels), Aan- en Genderdijke-, Kreke- en 
Zaamslagpolder (deels) 

6 

Othene Kleine Huissens-, Margaretha- en Zaamslagpolder (deels) 2 
Otheense Kreek gebied rondom Otheense Kreek dat via uitwateringskanaal in Nieuw-Othenepolder 

uitwaterde op Westerschelde 
- 

                                                 
630  Deze hoofdwatergang was een onderdeel van de Oostelijke Rijkswaterleiding. 
631  Een stuw is een waterkering in stromend water met als doel het waterpeil op een bepaalde hoogte te houden. 
632  WZV/AA, nr. 336. 
633  Idem. 
634  De Landinrichtingdienst was een onderdeel van het ministerie van Landbouw en Visserij. 
635  Mondelinge mededeling J. Meesen, voormalig hoofd technische dienst waterschap De Drie Ambachten. 
636  Dit gedeelte werd in het zuiden begrensd door de Langeweg, in het noorden door de Armen- of Liniedijk, in 

het oosten door de Eerste Verkorting en in het westen door de waterschapsgrens. 
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Tabel 90  De subhoofdwateringsgebieden 
en de begroting. 
Subhoofdwateringsgebied Begroting (in 

guldens) 
Zwartenhoek 1.318.900 
Koewacht    436.100 
Axel 1.268.600 
Koegors 1.638.100 
Zaamslag 2.243.500 
Othene    852.300 
Otheense Kreek    305.800 
Totaal 8.062.300 

 
Het onderdeel Zwartenhoek zou enkele dagen later (op 15 december) worden opgeleverd. De uit-
voering ervan had volgens hem zeer veel gevergd van de medewerkers van de technische dienst van 
het waterschap en de voortgang vlotte niet zoals het behoorde. De aannemer wist blijkbaar met smoes-
jes de werken op te houden. Zo liet hij tijdens een korte en lichte vorstperiode in november 1975 de 
werkzaamheden een aantal dagen stil leggen, onder het mom dat er in het oosten van Nederland - waar 
hij ook werken uitvoerde - vorstverlet was gegeven aan zijn werknemers. De vorst in dat deel van 
Nederland was echter aanzienlijk erger dan in Zeeuws-Vlaanderen. Van Hoeve had hierover met de 
aannemer stevige woorden gehad, zonder resultaat overigens. De dijkgraaf roemde tevens de positieve 
manier waarop de circa 80 grondgebruikers het ongemak hadden ondergaan door de vertraging van de 
werken.637 
Tegelijkertijd werd het landschapsplan uitgevoerd. Dit beoogde een herstel van de vroegere dijkbe-
plantingen en voorzag in het opnieuw beplanten van vijftien binnendijken638 of gedeelten daarvan met 
populieren en iepen. Omdat de meeste dijken niet in eigendom waren van het waterschap, moesten ze  
worden aangekocht, waarvoor 10.000 gulden per ha was berekend. De beplanting was begroot op 
5.000 gulden per ha, de totale kostprijs per ha werd dus 15.000 gulden. Voor dit plan werd 844.772 
gulden voorzien in de begroting en de uitvoering ervan zou over negen jaar worden gespreid.639 
In het kader van dit landschapsplan werd er op vrijdag 7 maart 1975 aan het begin van de scheidings-
dijk tussen de Van Lynden- en de Eendragtpolder een gedenksteen geplaatst die de herinnering aan het 
belang ervan voor de toekomstige generaties levend moest houden.640 De onthulling gebeurde door 
dijkgraaf Van Hoeve en het hoofd van de technische dienst G. van der Waa, in bijzijn van de klein-
zoon van H.A. van Dixhoorn,641 naar wie het bewuste stuk dijk de ‘H.A. van Dixhoorndijk’ werd ge-
noemd. Vlak daarvoor hadden Van Dixhoorns kleinzoon en diens vrouw de eerste boom aangeplant. 
 
Tabel 90  Uit te voeren werken in de subhoofdwateringsgebieden met de begrote kosten in 
de periode 1973-1977 . 
Jaar Uit te voeren werken Kosten (guldens) 
1973 Kunstwerken in de hoofdleiding (Zaamslag) 

Reconstructie Axelse Kreek (Zwartenhoek) 
  300.000 
  100.000 

1974 Kunstwerken in hoofdleidingen (Othene, Zwartenhoek, Axel) 
Hoofdleidingen (Zaamslag, Othene, Zwartenhoek) 

  600.000 
1.000.000 

1975 Kunstwerken in hoofdleidingen (Axel en Koegors) 
Hoofdleidingen (Axel en Koegors) 
Leidingen (Zaamslag, Othene, Zwartenhoek) 

   500.000 
1.000.000 
   500.000 

1976 Hoofdleidingen (Koegors) 
Leidingen (Zaamslag, Othene, Zwartenhoek) 

   200.000 
1.800.000 

1977 Leidingen (Zwartenhoek, Axel-Koewacht, Koegors, Otheense Kreek) 2.000.000 
Totaal 8.000.000 

 
                                                 
637  WZV/AA, nr. 16. 
638  Dit zijn dijken die achter de eerste waterkering liggen. 
639  In 1981 moesten alle betrokken dijken zijn beplant. 
640  De gedenksteen is er mede gekomen door de medewerking van Staatsbosbeheer. 
641  WZV/AA, nr. 336. Van Dixhoorn had in de paardenfokkerij internationale bekendheid verworven. Hij was 

een voorloper bij de mechanisatie van de landbouw en ging als eerste over tot de aanschaf van een zelfbinder 
voor de graanoogst. Ook was hij op bestuurlijk vlak zeer actief. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij was landbouwer/eigenaar van het Looseshof in de Beoostenblij-Benoordenpolder. 



246 
 

6.4.2 Waterbeheersingsplannen in het waterschap De verenigde Braakmanpolders 
Direct na de polderconcentratie van 1965 en de oprichting van het waterschap De verenigde Braak-
manpolders bestonden er al plannen voor een betere waterbeheersing. Om tot een meer doelmatige 
afwatering te komen, werd in 1967 door het dagelijks bestuur een wettelijke ruilverkaveling aan-
gevraagd. Dit ruilverkavelingsplan, waarvoor tot 70% subsidie kon worden verkregen, werd in 1977 
echter weggestemd door de belanghebbenden.642 Dit betekende dat de bestaande plannen moesten 
worden aangepast. De technische dienst van het waterschap maakte vervolgens een nieuw globaal A2-
plan643 op, met een bijbehorend urgentieschema. In dit plan werd het werkgebied van het waterschap 
opgedeeld in drie aparte afwateringsgebieden. 
In elk van die gebieden konden de benodigde verbeteringswerken afzonderlijk van elkaar worden 
uitgevoerd. Wegens de grote omvang van de werken en de hoge kosten werd besloten tot een gefa-
seerde uitvoering, evenals bij het waterschap Axeler Ambacht. Daarbij werd in eerste instantie uitge-
gaan van zes deelplannen. 
Het nieuwe waterbeheersingsplan omvatte het gehele gebied van de Nieuw-Neuzenpolder, de pas 
drooggelegde Mosselbankenpolder en de gerioleerde gebieden van de in het waterschap gelegen 
woonkernen. In het plan werd uitgegaan van de verzamelde gegevens en normen, zoals die waren 
opgesteld door de voorbereidingscommissie van de ruilverkaveling. 
Voor het afwateringsgebied ‘Gemaal Lovenpolder’ bestonden de uit te voeren aanpassingswerken uit 
het verbeteren van de afvoermogelijkheid van de Achterste Kreek644 naar het gemaal Lovenpolder, het 
maken van een hoofdafwatering vanaf de Bontepolder tot in de Achterste Kreek, het maken van een 
hoofdwatering vanaf de Loozepolder tot in de Voorste Kreek645 en het aanpassen en verbeteren van 
secundaire waterlopen in het gehele afwateringsgebied.  
Voor het afwateringsgebied ‘Braakman’ waren als verbeteringswerken voorzien: het maken van een 
hoofdwatering vanuit de Albertpolder naar het Isabellakanaal, het bouwen van een gemaal aan de 
Posthoornstraat, het maken van een hoofdafwatering vanuit de Van Wyckhuisepolder naar het gemaal 
aan de Posthoornstraat, het maken van een hoofdwatering vanuit de Oud-Vogelschorpolder naar de 
hoofdafwatering in de Albertpolder en het aanpassen en verbeteren van de secundaire waterlopen in 
het gehele afwateringsgebied.  
De plannen voor het afwateringsgebied ’Westelijke Rijkswaterleiding’ voorzagen in een koppeling 
van deze Rijkswaterleiding met het oostelijke deel van de Seydlitzpolder, het zuidoostelijke deel van 
de Visartpolder, de Oud-Vogelschor- en met de Nieuw-Vogelschorpolder (Tabel 91). 
Die deelplannen werden later weer aangepast en opgesplitst. Dit bleek noodzakelijk omdat de beno-
digde subsidie door de Landinrichtingscommissie in schijven werd uitbetaald, evenals bij het Axeler 
Ambacht.646 In 1979-80 werd deelplan 1A uitgevoerd. 
 
Tabel 91  De afwateringsgebieden in het waterschap De verenigde Braakmanpolders. 
Afwateringsgebied Polders die tot afwateringsgebied behoorden Oppervlakte 

in ha 
Gemaal Lovenpolder Nieuw-Neuzen- (westdeel), Loven- en Willemskerke-, Koude-, Looze- en Oud-

Westenrijkpolder 
1710 

(Zeesluis) Braakman Braakman-, Dijckmeester-, Kleine Stelle-, Mossel-, Groote Isabella-, Philippine-, 
Kanaal-, Stad Philippine-, St. Pieters-, Verdronken- en Van Wyckhuisepolder. 
Daarnaast ca. 11.000 ha in het Belgische achterland 

2862 

Westelijke 
Rijkswaterleiding 

Nieuw-Neuzen- (oostdeel), Goessche-, Bonte-, Visart-, Pierssens-, Nieuw-
Westenrijk-, Kleine Zevenaar-, Sluis-, Oude Zevenaar-, Nieuwe Zevenaar-, 
Koegors- (deels), Seydlitz-, Oud-Vogelschor-, Nieuw-Vogelschor-, Vergaert-, 
Van Remoortere-, Kleine St. Albert-, Papeschor-, De Ghellinck-, Autriche-, 
Albert- (Nederlands deel) en Poelpolder 

2990 

Totaal 7562 

 
 
 

                                                 
642  In paragraaf 7.3.1 wordt hier nader op ingegaan. 
643  Voor A2-plannen kon maximaal 60% subsidie worden verkregen. 
644  Deze kreek was gelegen in de Lovenpolder. 
645  Deze kreek was eveneens gelegen in de Lovenpolder. 
646  Mondelinge mededeling J. Meesen,  voormalig hoofd technische dienst van het waterschap. 
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Tabel 92  De zes deelplannen voor de waterbeheersing in het waterschap De verenigde Braakmanpolders.  
Deelplan Omschrijving 
1 Lovenpolder, deel Willemskerkepolder, deel Oud-Westenrijkpolder en de koppelleiding tussen afwateringsge-

bied Braakman en de Westelijke Rijkswaterleiding in de Oud-Vogelschorpolder 
2 Koude- (noorddeel), deel Oud-Westenrijk-, Nieuw-Westenrijk-, deel Klein-Zevenaar-, Isabellapolder, Philip-

pinepolder en Nieuw-Vogelschorpolder 
3 Sint-Pieterspolder, Verdronkenpolder, Van Remoorterepolder, Eugeniapolder, Papeschorpolder en Autriche-

polder 
4 Koudepolder (zuiddeel), Loozepolder, Vergaertpolder, Van Wyckhuisepolder, Oud-Vogelschorpolder, Oud-

Zevenaarpolder, Klein-Zevenaar, Pierssenpolder, Bontepolder en Kanaalpolder 
5 Dijckmeesterpolder, Kleine Stellepolder, Albertpolder, Seydlitzpolder, Van Remoorterepolder en Klein-St. 

Albertpolder 
6 Willemskerkepolder, Goesschepolder en alle herstelwerken in het gehele plan 

 
Dit plan omvatte onder meer het leggen van een verbindingsleiding tussen de Achterste en Voorste 
Kreek in de Lovenpolder, de bouw van een uitwateringsduiker647 en stuw in de Molendijk te Hoek en 
een verruiming van de hoofdwaterloop in de Oud-Westenrijkpolder ten noorden van de Provinciale 
weg. Hierdoor kregen de Oud- en Nieuw-Westenrijkpolders een betere afwatering naar de Voorste 
kreek (Tabel 92).  
In 1980-81 werden de deelplannen 1B en 2A uitgevoerd. Deze plannen behelsden de verbetering van 
de waterbeheersing in de Oud-Vogelschorpolder, die midden in het werkgebied van het waterschap 
was gelegen. De ligging van het gebied en de bodemkwaliteit vereisten een vergaande verbetering van 
de afwatering. Vooral tijdens langere periodes van moeizame lozing via de Westelijke Rijkswater-
leiding ontstonden hier problemen. Het waterbeheersingsplan voorzag bovendien in een koppeling 
tussen de bemaling van het zuidelijke gebied en de vrije lozing op de Westelijke Rijkswaterleiding. 
Daarom moest er midden in de Oud-Vogelschorpolder van zuid naar noord een hoofdwaterloop 
worden gegraven. De waterafvoer zou na realisering van het plan via een te stichten gemaal op de 
Braakmankreek worden georiënteerd, terwijl de bestaande uitwateringsmogelijkheid via de Westelijke 
Rijkswaterleiding bleef gehandhaafd. Om de werken met zo weinig mogelijk schadesnijdingen voor 
de aanpalende eigenaren uit te voeren, was een onderlinge kavelruil nodig. In totaal ging het daarbij 
om de ruil van 9.820 m2 of bijna 1 ha. Er was berekend dat door het graven van de nieuwe hoofd-
waterloop circa 7.500 m3 grond zou vrijkomen. Die grond zou worden gebruikt voor de aanvulling van 
de vervallen waterlopen en de egalisatie van de laaggelegen terreingedeelten.648 
 
6.4.3 Waterbeheersingplannen in het waterschap De Drie Ambachten 
Na de samenvoeging van De verenigde Braakmanpolders en het Axeler Ambacht in 1982 werden de 
bestaande en soms al deels uitgevoerde waterbeheersingsplannen van beide waterschappen verder 
uitgewerkt. Ten westen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen werd prioriteit gegeven aan de uit-
voering van het aangepaste deelplan 2B. Volgens dit plan zou de afwatering van het zuidelijk gelegen 
poldergebied via een omweg door België terug op Nederlands grondgebied komen. Om dit te reali-
seren was nauwe samenwerking nodig met de polderbesturen in het Belgische grensgebied. In dit plan 
was ook de bouw van een uitwateringsduiker onder de Scheurhoekdijk op het grondgebied van de 
gemeente Assenede (B) voorzien. 
 
Tabel 93  De verschillende deelplannen, de gebiedsomschrijving en het voorziene tijdsschema ter verbetering 
van de waterbeheersing in het waterschap De Drie Ambachten. 
Deelplan Omschrijving het poldergebied Uitvoering 
I St. Pieterspolder  1984-1985 
II Koegors-, Nieuw-Zevenaar-, Oud- en Nieuw-Eglantier-, Buth- en Noordpolder (bij Axel) 1985-1987 
III Verdronken-, Albert-, Van Remoortere-, Goessche-, Sparks- en Zaamslagpolder 1986-1987 
IV Vergaert-, Oud- en Nieuw-Vogelschor-, Van Wyckhuise-, Seydlitz- en Kanaalpolder 1988-1989 
V Kleine Stelle-, Dijckmeester-, Braakman-, Looze-, Koude-, Willemskerke-, Oud- en Klein-

Zevenaar-, Van Remoortere-, Verdronken-, Philippine-, Eugenia-, Papeschor-, Autriche-, 
Willem III-, Beoostenblij-Benoorden-, Catharine- en de Beoosten- en Bewestenblijpolder 

1989-1990 

                                                 
647  Het moest een afsluitbare uitwateringsduiker zijn, aangezien de Molendijk als tweede (lijn)waterkering was 

aangemerkt, zodat bij een doorbraak van de eerste (lijn) waterkering het achterliggend gebied tegen overstro-
ming werd beschermd. 

648  WZV/VBP, nr. 208. 
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Ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen werd in 1982 het al aangevatte waterbeheersings-
plan voor het subhoofdwateringsgebied Othene-Zaamslag verder uitgewerkt, in 1983-84 gevolgd door 
het waterbeheersingsplan voor de gebieden Axel en Koewacht. In principe moesten deze plannen 
uiterlijk in 1977-78 voltooid zijn.  
Omdat de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC) de beschikbare subsidies ‘temporiseerde’, zou-
den de werken vertraagd worden uitgevoerd.649 Vanaf 1984-85 werden de bestaande maar nog niet 
aangevatte werken samengevoegd, aangepast en volgens nieuwe inzichten verder uitgewerkt als de 
deelplannen I t/m V. Deelplan V omvatte achttien polders waarvan het merendeel gelegen was in de 
omgeving van Philippine-Hoek, Sluiskil en Sas van Gent. Bij dit deelplan waren ook een aantal 
polders ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen betrokken (Tabellen 93 en 94).650 
De Commissie Waterbeheersing en Ontzilting uit Goes had in het kader van dit deelplan een onder-
zoek gedaan naar het effect van een peilverlaging in het Philippinekanaal op de grondwaterstand van 
de omliggende polders. Daaruit bleek de noodzaak om in dit kanaal een hoger zomerpeil te handhaven 
om verdroging van de omliggende polders te voorkomen. Daarom zou er een stuw met pompinstallatie 
worden geplaatst. 
Zo’n pompstuw zou eveneens in de Dijckmeesterpolder worden gebouwd zodat ook daar de verdro-
ging kon worden tegengegaan.651 Om het waterpeil in de Braakmankreek beter onder controle te kun-
nen houden, zou volgens het plan de zeesluis in de Wevelswaaldijk worden geautomatiseerd. 
Ten behoeve van de waterbeheersingswerken in de Groote Huissenspolder was bij de uitwaterings-
duiker aan het gehucht Reuzenhoek een stuw gepland, zodat het zomerpeil van de kreek bij Reuzen-
hoek op het gewenste peil kon worden gehandhaafd. In de onmiddellijke omgeving652 was al eerder 
een stuw geplaatst, maar die bleek niet goed te voldoen. Na een lange droogteperiode bleek dat via 
deze stuw toch nog water kon wegvloeien naar de Otheense Kreek. Dit was wegsijpelend binnenwater 
dat afkomstig was van de naast en hoger gelegen Catharinapolder. Om dit in de toekomst te voor-
komen, zou een pomp worden aangebracht in een waterloop in de Catharinapolder. Bovendien werden 
in diezelfde polder twee stuwen voorzien om de afvloeiing van het opgepompte water tegen te gaan.  
Deelplan V zou uitgevoerd worden in de periode 1989-1990. Uiteindelijk zouden de werken enkele 
jaren later langer duren, omdat er ondertussen aan het plan veranderingen en aanpassingen waren 
aangebracht. Tot die aanpassingen behoorden onder meer de automatisering van het uitwaterings-
gemaal bij Othene en de automatisering van de zeesluis in de Wevelswaaldijk. Pas op 26 maart 1992 
konden de werken worden opgeleverd. Ter herinnering aan deze waterbeheersingswerken, die twintig 
jaar hadden geduurd, werd aan de Buthduiker een monumentje onthuld. Dit gebeurde door dijkgraaf 
W.A. Gosselaar en het hoofd van de technische dienst J. Meesen, in tegenwoordigheid van de leden 
van het dagelijks bestuur. In het jaarverslag van het waterschap stond de oplevering van de werken als 
volgt beschreven: ‘Realisering van dit omvangrijk plan heeft geleid tot aanzienlijke verbetering van de 
waterbeheersing. Het waterkwaliteitsbeheer van De Drie Ambachten is hierdoor sterk geïntensiveerd. 
Hierbij valt te wijzen op een groot aantal stuwen die in werking zijn en ook de realisering van het 
uitwateringsgemaal Othene’.653  
De aandacht en het beleid van het waterschap waren inmiddels verschoven van het voorkomen van 
‘wateroverschotten’ naar het voorkomen van ‘watertekorten’. In dat kader richtte het waterschap zich 
steeds sterker op een nadere verfijning van de waterbeheersing. Het peilbeheer werd gezien en 
gebruikt als instrument om de agrarische gebruikswaarde van de grond te verhogen.  
Op 26 november 1992 stelde de algemene vergadering het plan ‘Verdrogingsbestrijding district I De 
Drie Ambachten’ vast.654 Met dit plan wilde men een aantal polders van dit district voorzien van een 
hoger en minder fluctuerend waterpeil. Daarvoor moesten de bestaande stuwen worden aangepast en 
nieuwe geplaatst. Verder wilde men het oppervlaktewater met behulp van pompstuwen opmalen. 
 

                                                 
649  Mondelinge mededeling J. Zuidweg, voormalig hoofd technische dienst van het waterschap Axeler Ambacht. 
650  Van deze polders lagen er 14 ten westen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en vier ten oosten ervan. 
651  In eerste instantie waren er twee stuwen voorzien. Een pompstuw bleek echter effectiever te zijn dan twee 

gewone stuwen. 
652  Bedoeld wordt de scheidingsdijk tussen de Beoostenblij-Benoorden- en de Zaamslagpolder, die ook bekend 

staat als de Pouckedijk. 
653  WZV/DDA, jaarverslag 1992. 
654  District I omvatte het gebied rond het Boerengat, Knol, Sluiskil-West, Philippine en Sas van Gent. 
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Tabel 94  Uit te voeren werken in het kader van Deelplan V.  
Polder  Omschrijving van de uit te voeren werken 
Kleine Stelle Bestaande waterloop wordt verbeterd. In het midden op de grens tussen de percelen wordt 

nieuwe waterloop gegraven. 
Dijckmeester In het midden van de polder wordt nieuw stuk waterloop aangelegd tot aan de Mosselpolder. 
De Looze- en Koudepolder In hoek Rijksweg-Hasjesstraat wordt nieuwe waterleiding gegraven en de bestaande gedempt. 
Willemskerke Er wordt een nieuwe waterleiding gelegd. Door kleine grondruil en verleggen van bestaande 

waterloop wordt betere kavelindeling verkregen. 
Oud-Zevenaar Er wordt een nieuwe waterleiding gelegd, waardoor ook een betere perceelsindeling ontstaat. 
Klein-Zevenaar Bestaande afwateringsloot wordt verbreed. 
Van Remoortere- en 
Verdronkenpolder 

In Van Remoorterepolder wordt bestaande tracé gevolgd. In Verdronkenpolder wordt gerio-
leerde gedeelte verlaten en worden waterlopen langs bestaande wegen naar al geplaatste stuw 
geleid. 

Eugenia-, Papeschor- en  
Autrichepolder 

In Papeschorpolder wordt deel van gerioleerde waterloop open gegraven en op scheiding tus-
sen twee percelen een verbindingssloot gegraven. Vervolgens wordt bestaande waterloop ver-
beterd en vanaf wegduiker een nieuwe waterloop gegraven naar Westelijke Rijkswaterleiding. 

Willem III Vanaf al gegraven waterloop die op Genderdijkepolder loost, wordt nieuwe waterloop gegra-
ven tot Willem III-weg, om vervolgens via duiker onder deze weg in zuidelijke richting langs 
weg op bestaande waterloop aan te sluiten. In het zuidelijke deel van deze polder worden  
twee nieuwe waterlopen gegraven, waardoor een betere kavelindeling tot stand komt. 

Beoostenblij-Benoorden Er vindt een aanpassing plaats als gevolg van een al geplaatste stuw in het afwateringskanaal 
langs  Hulsterseweg, waardoor een aantal lage percelen van wateroverlast worden verlost. 

Catharina De te graven sloten volgen de bestaande wegsloten langs de Pouckestraat en Seydlitzstraat. 

 
Daardoor zou het mogelijk worden om een aangepast waterpeil te handhaven in de natuurgebieden in 
het betrokken gebied, voornamelijk in de Braakmanpolder.  
Om de waterbeheersingstaak in de nabije toekomst en mede uit het oogpunt van waterkwaliteits-
beheer655 goed te kunnen uitvoeren, was het noodzakelijk om te beschikken over voldoende meet-
gegevens. Daarvoor diende het waterschap een waterkwantiteitsmeetnet op te zetten, zodat een goed 
inzicht kon worden verkregen in de waterverdeling binnen het waterschapsgebied. Met de meetgege-
vens kon een geautomatiseerde centrale watersturing worden opgezet, waarmee de stuwen in de uit-
wateringskanalen en/of sluizen centraal konden worden geregeld. Vooral in de zomer was het van 
belang om het waterpeil onder controle te houden en de praktijk had uitgewezen dat de stuwen dan 
met grote regelmaat handmatig dienden te worden bijgesteld. Die centrale sturing kon ook worden 
aangewend bij de wering van ‘gebiedsvreemd’ water, waarmee het aangevoerde oppervlaktewater uit 
België werd bedoeld. Dit automatiseringsproject kreeg de naam ‘meten is weten’.656 Het was een van 
de eerste geautomatiseerde centrale watersturingssystemen in de Nederlandse waterschapswereld, 
waarmee Zeeuws-Vlaanderen dus vooropliep. 
Tot de waterbeheersingsplannen die in de eerste helft van de jaren negentig werden uitgevoerd, 
behoorde ook het ‘Waterconserveringsproject Moerspui’. Het plan werd in 1991 als REGIWA-project 
opgestart657 en was bedoeld om ‘uitdroging’ van de hoger gelegen poldergebieden in de omgeving van 
Zuiddorpe-Koewacht in de zomerperiode tegen te gaan. In de buurt van deze droogtegevoelige polders 
werd een aantal stuwen geplaatst om het zomerpeil van het polderwater voldoende hoog te kunnen 
houden. Daardoor konden de gewassen op de akkers beter groeien waardoor de opbrengst voor de 
landbouwers toenam. Het project werd in 1994 afgerond.  
 
 
6.5 Suatiecontracten periode zeventiende-twintigste eeuw 
 
Het betalen van suatiegeld of waterpenningen door achterliggende polders aan de voorliggende was al 
een eeuwenoud gebruik en behoorde tot het dijkrecht. De praktijk was soms echter weerbarstig. Niet 
iedere polder voelde zich geroepen om te betalen voor de afwatering van zijn binnenwater op een 
voorliggende polder. 

                                                 
655  Het waterkwaliteitsbeheer was aan de waterschappen opgedragen ingevolge de Wet op de Waterhuishouding 

van 1989. De wet geeft regels betreffende een samenhangend en doelmatig beleid en beheer m.b.t de water-
huishouding in haar geheel, evenals nadere regels m.b.t. het kwantiteitsbeheer over het oppervlaktewater. 

656  WZV/DDA, jaarverslag 1994. 
657  REGIWA is een afkorting voor Regionaal Integraal Waterbeheer. 
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In 1686 werd dit suatierecht door alle polderbesturen uit de omgeving van Sas van Gent, Axel en 
Terneuzen en het Vlaamse achterland nog eens expliciet bevestigd in de volgende Verklaring: 
‘Wij onderteeckent, respective dijckgraefven ende gheswoorens van den polders gelegen ontrent Sas 
van Gent, Axel, ter Neuzen ende andere quartieren van Vlaenderen, verclaren ende attesteren voor 
waerachtich, dat aldaer in gebruijck ende usantie is, ende altijt geweest, dat al ist dat eenen polder niet 
gelegen en is tegens de zee, ende anderen achterpolder daer doore sijne wateren is suerende den selven 
polder van sijnen achter ende daer door suerende polder moet genieten suatiegelt naer advenant [van] 
het benefitie, gevende [als] redenen van onse wetenschap dat wij in eenighe polders sijn dijckgraven 
ende gheswooren daer sulckx als voorseijt altijt ghebruijckt is geweest, ende van eenighe polders pen-
ninckmeesters sijn, daer tsuatiegelt op de manier voorseijt, sonder contradictie van imant in reke-
nijnghe proffiteert ende alsoo betaelen in teecken der waerheijt, soo hebben wij dese onderteeckent 
met presentie in forma den 20 sept 1686’.658 
 
6.5.1 Zeventiende eeuw 
Door de aanleg van de circa 1.000 ha grote Albertpolder in 1612 was het achterliggende gebied ge-
noodzaakt zijn binnen- en oppervlaktewater via deze polder te lozen op het buitenwater. Hiervoor 
werd in 1613 een contract gesloten tussen de belanghebbenden. Daarin werd vastgelegd dat er jaarlijks 
drie stuivers per gemet moest worden betaald voor de lozing door de zeesluis van de Albertpolder. 
In 1648 werd een nieuwe zeesluis gelegd in de Lovenpolder voor de afwatering van de Loven-, 
Willemskerke-659, Koude-, Oud-Westenrijk- en Goesschepolder. Dit was de aanleiding om een suatie-
contract te sluiten tussen enerzijds de Oud-Westenrijk- en Goesschepolder660 en anderzijds de Koude-, 
Loven- en Willemskerkepolder. Hierin was geregeld dat de beide eerstgenoemde polders hun binnen-
water mochten sueren via de zeesluis van de drie overige polders661, maar daarvoor als compensatie 
suatiegeld moesten betalen. Daar stond tegenover dat de drie overige polders het onderhoud van de 
zeesluis voor hun rekening zouden nemen. Bij de bouw van een nieuwe zeesluis zouden alle polders 
echter een financiële bijdrage te leveren naar gelang hun oppervlakte. Deze bepaling gold ook voor de 
Oud-Westenrijk- en Goesschepolder, maar daarover zou in 1738 grote onenigheid ontstaan.662 
Bij de bedijking van de Zaamslagpolder in 1651 waren er vooraf al afspraken gemaakt tussen de 
eigenaars van de polder om suatiegeld te vragen aan de omliggende polders die hun afwatering via de 
Zaamslagpolder naar de Westerschelde zouden hebben. In 1666 bleek er echter nog geen enkel 
contract met de betrokken polders te zijn afgesloten, ondanks dat daartoe al diverse pogingen waren 
ondernomen. Penningmeester Lammens kreeg opdracht tzij met minne ofte bij rechte het suatiegeld 
van de betrokken polders in te vorderen. Kortom, als het niet goedschiks en in onderling overleg kon, 
dan zou de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Uiteindelijk bleek het toch nodig om via een 
gerechtelijke procedure de betrokken polders aan hun verplichtingen te laten voldoen. Nadien zou het 
vonnis weer aan de laars worden gelapt, gezien het feit dat twintig jaar later de eerder genoemde 
Verklaring werd gedaan.  
Op 29 november 1689 sloot de Zaamslagpolder met de Capelle- en de Oud-Eglantierpolder een 
suatiecontract. Hierin stond onder meer vermeld dat door beide polders over een periode van twintig 
jaar (1670-1690) achterstallige suatiepenningen moesten worden betaald van één stuiver per gemet. 
Voor de Capellepolder bedroeg dit in totaal circa 370 gulden en voor de Oud-Eglantierpolder 156 
gulden. Enkele maanden later sloot de Zaamslagpolder ook met de Kats- en de Zuidpolder een 
uitwateringscontract af.663 De Katspolder verplichtte zich toen om gedurende tien jaar achterstallig 
suatiegeld van een stuiver per gemet te betalen en de Zuidpolder zelfs vijftien jaar.  
De Visscherspolder bleef tegenstribbelen en bleek ondanks de Verklaring van 1686 niet bereid om 
suatiegeld aan de de Zaamslagpolder te betalen. Ook gerechtelijke dwang had de polder niet op andere 
gedachten kunnen brengen. 

                                                 
658  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 204. 
659  In 1654 werden de Loven- en Willemskerkepolder samengevoegd en gingen als waterschap Loven- en 

Willemskerkepolder verder door het leven.  
660  Ook wel de Go(o)d(t)spolder genoemd. 
661  Genoemde zeesluis lag in de Lovenpolder. 
662  Zie hiervoor paragraaf 6.7.3. 
663  Dit gebeurde in het Schuttershof op de Balans te Middelburg. 
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Het bestuur van de Zaamslagpolder liet daarom vóór de uitwateringssluis van de Visscherspolder een 
dam leggen, zodat het water niet meer in hun polder kon stromen. Die dam zou er echter niet lang 
liggen. Op 23 maart 1687 werd hij doorgestoken door Cornelis Schaepmeester, Dieter Vincke en 
Jacob Stoffels in aanwezigheid van dijkgraaf Adriaan Lammens664 van de Visscherspolder. Kortom 
een duidelijke daad van obstructie die werd vastgesteld door Jan Ferleman, schout van de Zaamslag-
polder, in bijzijn van een aantal ingelanden.665 Waarom de Visscherpolder zo halsstarrig bleef 
weigeren om aan zijn verplichting te voldoen, blijft onduidelijk. 
In 1697 werd er een suatiecontract gesloten tussen de heer van Zaamslag en de ingelanden van de 
Zaamslagpolder enerzijds en de ingelanden van het Noordpoldertje bij Terneuzen anderzijds, luidende 
als volgt: ‘Den heer van Saamslag etc. mitsgaders de onderschreven Heeren ingelanden van Saamslag 
etc. accorderen en consenteeren aan de ingelanden van tNoortpolderken onder Neusen ambagt, datse 
haar water mogen sueeren en loosen, door de Serlippenspolder in Saamslag, mits betalende jaarlijks 
voor recht van tsueren, 1 stuijver van ijder gemet, actum 7 october 1697’. 
Blijkbaar wilde men dit contract een meer officieel tintje geven en daarom werd het in 1702 notarieel 
vastgelegd. 
De afwatering van het Noordpoldertje naar de Zaamslagpolder liep via de Serlippenspolder.666  
 
6.5.2 Achttiende eeuw 
Sinds de bedijking van de Oud-Papeschorpolder in 1702 diende de Autrichepolder zijn oppervlakte-
water te lozen via de zeesluis van eerstgenoemde polder. In 1725 ontstond er een probleem met de 
uitwatering. De ingelanden van de Autrichepolder wilden de Oud-Papeschorpolder toen wijzen op zijn 
verplichting om hiervoor een oplossing te zoeken, maar het suatiecontract waarin die verplichting 
stond vermeld, kon niet worden teruggevonden in het polderarchief. Aangezien de penningmeester 
inmiddels was overleden, kon hem niet meer worden gevraagd waar het contract was. 
Het polderbestuur zat dus met een probleem, want er was zelfs geen bewijs dat er suatiegeld werd be-
taald en niemand wist hoe hoog dat bedrag was. Uit de financiële administratie van de penningmeester 
kon echter worden opgemaakt dat sinds de bedijking van de Oud-Papeschorpolder jaarlijks circa 660 
gulden werd betaald. Aangezien er bij dit bedrag geen omschrijving stond vermeld, kon de reden van 
de betaling niet worden vastgesteld. Als men deze som echter omrekende naar de oppervlakte van de 
Autrichepolder, kwam dit neer op twee stuivers per gemet, een bedrag dat ook door andere polders als 
suatiegeld werd betaald. Hoogstwaarschijnlijk ging het hier dus om de betaling van het jaarlijkse 
suatiegeld. Zonder schriftelijk bewijs stond men echter zeer zwak. 
De nieuw aangestelde penningmeester kreeg nu de opdracht om notaris L. Suijthoeck uit Axel aan te 
spreken en hem te vragen om bij de penningmeester van de Oud-Papeschorpolder te informeren of er 
een geschreven suatiecontract tussen beide polders bestond. Op 30 augustus 1725 ging de notaris 
daarvoor op bezoek bij Matthijs Lammens, penningmeester van de Oud-Papeschorpolder en tevens 
burgemeester van Axel. Die wist hem te melden dat er op 12 oktober 1700 een suatiecontract was 
gemaakt tussen beide polders en toonde ter plekke het origineel accoord aan de notaris. Daarmee was 
het probleem opgelost. Deze manier van handelen toont in ieder geval aan dat de verhouding tussen 
beide polders niet bijster goed te noemen was.  
Enige tientallen jaren later ontstonden er tussen beide polders weer problemen over het suatiegeld. De 
Oud-Papeschorpolder wilde in 1767 een nieuwe zeesluis leggen en trachtte de Autrichepolder over te 
halen om hierin mee te betalen. Laatstgenoemde polder liet echter duidelijk verstaan dit niet te willen 
doen, ‘gezien het dubbele667 suatiegeld dat de polder aan Papeschorre jaarlijks betaald (sic) en dit 
gedurende reeds sinds een aantal jaren’. De Oud-Papeschorpolder had hierdoor zoveel extra inkomsten 
genoten dat ze ‘op kosten van Autrichepolder, niet alleen hun zeesluis hebben kunnen onderhouden, 
maar zelfs deze nieuwe sluis hebben kunnen maken’. Men moest dus niet zo zeuren om geldelijke 
bijstand van de Autrichepolder! 

                                                 
664  In 1666 was Adriaan Lammens penningmeester van de Zaamslagpolder. 
665  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 204. 
666  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1. 
667  Gezien het suatiegeld bij de polders in de omgeving van Zaamslag 1 stuiver per gemet bedroeg, was de 

betaling van 2 stuivers, zoals berekend in 1725, inderdaad het dubbele van wat gebruikelijk was. 
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Indien de penningmeester van de Oud-Papeschorpolder668 kon bewijzen dat de Autrichepolder on-
danks de dubbele bijdrage te weinig had ‘bijgedragen’ aan de nieuw te bouwen zeesluis, was het 
polderbestuur bereid alsnog een financiële bijdrage te leveren. Aangezien hierover niets meer is terug 
te vinden in de notulen van de Autrichepolder, lijkt het erop dat de Oud-Papeschorpolder inderdaad 
geen rechtmatige aanspraken kon maken op financiële steun van zijn buurpolder.669 
Doorgaans was het zo dat bij iedere bedijking de voorliggende polder voor een uitwateringssluis 
zorgde waarlangs de achterliggende polders hun binnenwater konden lozen. Op dit principe waren 
echter ook uitzonderingen, want bij de aanleg van de Margarethapolder werd geen zeesluis voorzien. 
Om het binnenwater toch op zee te kunnen lozen, werd op 5 juli 1742 een overeenkomst gesloten met 
de achtergelegen Zaamslagpolder. Volgens die overeenkomst mocht de nieuwe bedijking op de Zaam-
slagpolder lozen via een heul in de scheidingsdijk van beide polders, vlakbij Othene. Aan de overeen-
komst zat wel een aantal voorwaarden. 
Voor de afwatering via de Zaamslagpolder moest namelijk twee stuivers suatiegeld per gemet worden 
betaald. Bovendien diende de Margarethapolder op eigen kosten een sluijs met een schof of een 
binnensluis te bouwen in de scheidingsdijk van beide polders ‘om des noods deezen polder (c.q. de 
Zaamslagpolder) bij inundatie in geen gevaar te brengen maar daar teegens in alle gevallen te be-
houden’. Daarnaast was de Margarethapolder verplicht vanaf deze binnensluis door de Zaamslag-
polder een watergang naar de Otheense Kreek te graven en ten eeuwigen dage voor het onderhoud 
ervan te zorgen. Indien dat voor de afwatering nodig zou blijken, moest de Margarethapolder boven-
dien op eigen kosten zorgen voor een vergroting en verbreding van de heul aan het Gat van de 
Peuten670 en van die aan het land van Marijn de Bakker en de heer De Clijver, zonder dat de polder 
nadien over deze heulen enig gezag zou mogen uitoefenen. Daarvoor bleef de Zaamslagpolder 
bevoegd! Door genoemde heulen waterde namelijk ook een deel van de landerijen in de Zaamslag-
polder af.  
In 1777 bleek de heul bij de landerijen van De Clijver het aanstromende binnenwater niet te kunnen 
verwerken. Het polderbestuur besloot de Margarethapolder hiervan op de hoogte te brengen en 
opdracht te geven om - ingevolge de overeenkomst van 1742 - de bestaande heul te verbreden tot tien 
voet (2,75 m) of anders een tweede heul te leggen met een breedte van zes voet (1,65 m). Schout 
Pieter Willemsen werd met die opdracht belast. Indien de Margarethapolder zou weigeren, dan mocht 
de schout op eigen kosten de heul laten verbreden. De Margarethapolder lapte de gesloten 
overeenkomst blijkbaar aan zijn laars, want twee jaar later vaardigde de Zaamslagpolder de schout af 
naar de algemene vergadering van de buurpolder om er nogmaals op te wijzen dat de Margaretha-
polder ingevolge het akkoord van 1742 verplicht was de heul op hun kosten te vergroten. Blijkbaar 
kon de Margarethapolder ditmaal worden overtuigd, want dit punt kwam daarna niet meer aan de orde 
in de algemene vergadering van de Zaamslagpolder.671  
In het octrooi tot bedijking van de Moerspuipolder uit 1767 was bepaald dat de achterliggende polders 
en dorpen die hun oppervlaktewater door de zeesluis van deze polder op het Axelse Gat zouden lozen, 
verplicht waren suatiepenningen na[ar] reedelijkheijd te betalen. Het octrooi werd in 1768 door het 
landsbestuur van de Oostenrijkse Nederlanden geratificeerd, zodat ook het achterliggende gebied 
bezuiden de staatsgrens, in casu de parochies Moerbeke, Sinaai en Stekene, twee stuivers suatiegeld 
per gemet moesten betalen aan de Moerspuipolder. De dorpen weigerden echter en voerden aan dat 
een groot deel van hun landerijen hoger lag dan het poldergebied ten noorden van de staatsgrens, 
waardoor het oppervlaktewater automatisch naar de lager gelegen gronden afliep. Volgens hun redene-
ring hoefden de hoger gelegen landen daarom minder suatiegeld betalen dan de lager gelegen gronden. 
Het hoofdcollege van het Land van Waas, waaronder de genoemde dorpen bestuurlijk vielen, had 
daarom voorgesteld om de hoger gelegen landen slechts één stuiver per gemet te laten betalen.  
Oud-schepen (wethouder) Pieter de Jonge van Axel en de Axelse notaris Van Dijcke kregen ver-
volgens van het polderbestuur de opdracht om in Brussel deze zaak bij de bevoegde instanties te 
bepleiten. 

                                                 
668  Pieter de Jonghe was op dat moment penningmeester van de Oud-Papeschorpolder. 
669  WZV/AA, Autrichepolder, nr. 1.  
670  Bedoeld wordt hier waarschijnlijk het Gat van Pinte, gelegen in de zuidwestelijke hoek van de Zaamslag-

polder, niet ver van het gehucht Spui. 
671  WZV/AA, Autrichepolder, nr. 1. 
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Daar vernam men dat het Brusselse gouvernement het hoofdcollege van het Land van Waas toestem-
ming had gegeven om een onderscheid te maken tussen hoger en lager gelegen landen en dat daarom 
ook een onderscheid in het betalen van suatiegeld te rechtvaardigen was. Deze toestemming was dus 
in tegenspraak met het geratificeerde octrooi! In de ogen van het gouvernement zou met de som van de 
twee verschillende bijdragen zelfs de aanleg van de zeesluis in de Moerspuipolder volledig zijn 
betaald. Om die reden achtte men de ‘klacht’ van de polder niet terecht. Er werd zelfs geïnsinueerd dat 
de zeesluis voortaan onder het toezicht van het hoofdcollege van het Land van Waas zou moeten 
komen, omdat het suatiegeld van het Zuid-Nederlands gebied hoger was dan dat van de polders op 
Noord-Nederlands grondgebied! Volgens het octrooi kwam die bevoegdheid echter toe aan de com-
mandant van Axel, een regeling die vooral voor oorlogssituaties was bedoeld.  
Door notaris Van Dijcke werd tijdens die bijeenkomst in Brussel nog eens voorgerekend dat de zee-
sluis meer had gekost dan volgens het bestek was berekend, namelijk 20.000 in plaats van 12.000 
gulden. Zelfs indien de betrokken dorpen twee stuivers per gemet zouden betalen, dan nog zou er een 
tekort zijn van ruim 125 gulden. 
Als voor een deel van de landerijen maar één stuiver per gemet werd betaald, zou het tekort zelfs 
oplopen tot ruim 436 gulden. Het Brusselse gouvernement bleef echter bij de al eerder ingenomen 
stelling en bleek niet te vermurwen.  
Het probleem werd vervolgens voorgelegd aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Die lieten op 4 
februari 1781 een resolutie uitvaardigen waarin het verschil in suatiegeld tussen de lager en hoger 
gelegen landerijen ten zuiden van de staatsgrens werd goedgekeurd. Daarmee was dit geschil opgelost. 
Bovendien kreeg Johan de Smidt672 als rentmeester der domeinen over Axel en Terneuzen de be-
voegdheid om suatiecontracten aan te gaan met alle partijen die hun oppervlaktewater sueerden via de 
zeesluis van de Moerspuipolder, zowel op Staten- als op Keizersbodem.  
In 1787 bleek echter dat door de parochies bezuiden de staatsgrens nog geen enkele suatiepenning was 
betaald. Na een schriftelijke aanmaning van het bestuur van de Moerspuipolder, waarin nog twee 
maanden uitstel werd verleend om tot betaling over te gaan ‘alvorens regtspleginge dien angaande te 
doen’, liet het bestuurscollege van het Land van Waas weten binnenkort tot betaling over te gaan. Vijf 
jaar later was dit blijkbaar nog altijd niet het geval en werd in de notulen vermeld dat de parochies en 
achterlanden op Oostenrijks grondgebied nog steeds in gebreke blijven om te betalen, ondanks het 
geratificeerde bedijkingoctrooi van 26 mei 1768 en het suatiecontract gesloten tussen Johan de Smidt 
en de heren De Munck, hoofdschepen van het Land van Waas en Van Landeghem, pensionaris van 
genoemd college.673 Wanneer en of het beloofde suatiegeld uiteindelijk is betaald, blijft een open 
vraag. Dit voorval toont in ieder geval aan dat de aanwezigheid van de staatsgrens voor extra proble-
men kon zorgen op het vlak van de afwatering.  
De Moerspuipolder moest op zijn beurt zelf suatiegeld afdragen voor het lozen van zijn binnenwater 
op het afwateringskanaal in de Beoosten- en Bewestenblijpolder. Dit kanaal liep naar de zeesluis bij 
Zwartenhoek. Vanaf 1791 diende dit suatiegeld te worden afgedragen aan Johan de Smidt, ontvanger 
van de verpondingen of belastinginner te Sas van Gent. Dit kwam omdat de Beoosten- en Bewesten-
blijpolder was aangelegd op kosten en onder supervisie van de Raad van State. Het was dus een 
‘Rijks’polder. Het bedrag dat jaarlijks aan suatiegeld moest worden betaald, bedroeg 119 gulden.674 
Deze situatie zou enkele jaren later veranderen. 
Dat een voorliggende polder in het kader van een gesloten suatiecontract voor een goede afwatering 
van de achterliggende polder(s) moest zorgen, komt nog eens goed tot uitdrukking in een decreet van 
het Scheldedepartement van 27 Vendémaire jaar 7 (18 oktober 1798). Dit decreet was opgemaakt naar 
aanleiding van de nalatigheid van de Beoosten- en Bewestenblijpolder bij lozing van de achterpolders 
in de omgeving van Zuiddorpe, Koewacht, Overslag en het oppervlaktewater van de dorpen Moer-
beke, Sinaai en Stekene naar de sluis bij Zwartenhoek. Het uitwateringskanaal dat dwars door deze 
polder liep, was al een aantal jaren niet onderhouden en was zo vervuild met sant, slijck en ander 
vuijligheid dat het een goede afwatering van het achterliggende gebied in de weg stond. 
 

                                                 
672  Johan de Smidt was in 1767 dijkgraaf van de Buthpolder. 
673  WZV/AA, Moerspuipolder, nr. 1. Dit belangrijke internationale suatiecontract was gesloten in de herberg van 

De Meurichy op het Zand te Koewacht. 
674  WZV/AA, Moerspuipolder, nr. 1.  
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Kadertekst 5  Tekst van de resolutie van de Raad van State uit 1793. 
Extract uijt de resoluties van de Ed. Mo. Raad van State, 9 november 1793 
1. De gelanden van voorliggende polders zullen gelast worden zorg te dragen voor de wateringen beginnende met het 

buitenstortebed hun polders binnensluizen op een behoorlijke diepte worden gehouden. En dezelve van tijd tot tijd te 
zuijveren van onkruijd en vuijlnissen zonder aan de agtergelegen polders enige vergoeding te mogen vragen. 

2. Iedere polder zal alleen nog voor eigen rekening hebben het onderhoud van hun eigen watergangen en binnensluizen. 
3. Dat in geval van inundatie van Beoosten en Bewestenblij zoo lange dezelve dueren zal, geen suatiegeld zal betaald 

dienen te worden. 
4. Dat ingeval de opslikking der grachten voor de zeesluis zodanig mocht zijn dat de Moerspuijpolder niet behoorlijk zal 

kunnen sueren en genoodzaakt zal zijn een andere uitwatering te zoeken, in zo’n geval de bovengemelde contributie675 zal 
komen te cesseren. 

 
Dat slechte onderhoud was toe te schrijven aan de negligentie ofte onbezorgtheijd van de eigenaren 
van de Beoosten- en Bewestenblijpolder. De Raad van State had echter in 1793 een resolutie 
uitgevaardigd waarin stond dat de watergangen en waterleidingen die het water vanaf een binnensluis 
naar een zeesluis transporteerden, moesten worden onderhouden op kosten van de voorliggende polder 
(Kadertekst 5). De verantwoordelijkheid van Den Haag over het beheer en onderhoud van genoemde 
waterleiding was hiermee ‘afgeschoven’ op de Beoosten- en Bewestenblijpolder.  
De Beoosten- en Bewestenblijpolder werd door het Franse departementsbestuur gemaand om het 
vervuilde afwateringskanaal te zuiveren tot één voet of 27,5 cm beneden de sluisdrempel van de 
Moerspuipolder. Met het oog op het naderende winterseizoen diende de watergang uiterlijk 20 novem-
ber 1798 te zijn geschoond. De commissaris van het uitvoerend bewind van Axel moest op de uitvoe-
ring van de werken toezien en hierover geregeld verslag uitbrengen aan de prefect van het Schelde-
departement. Indien de polder niet aan zijn verplichtingen voldeed, zou het Scheldepartement de 
werken laten uitvoeren en de kosten hiervan dubbel aanrekenen. Met deze stok achter de deur besloot 
de polder aan zijn verzuimde onderhoudsplicht te voldoen.676  
 
6.5.3 Negentiende eeuw 
Op 18 december 1811 werd er een nieuw suatiecontract gesloten tussen de Koudepolder en het water-
schap Loven- en Willemskerkepolder. De overeenkomst werd aangegaan voor 50 jaar en zou aflopen 
in november 1860. Was die eindtermijn beide partijen ontgaan? In ieder geval liep het contract stil-
zwijgend door. In 1875 besliste het bestuur van het waterschap om per 1 november 1876 een nieuw 
contract aan te gaan met de Koudepolder. Volgens de nieuwe overeenkomst zou de Koudepolder 
voortaan jaarlijks 0,30 gulden suatiegeld per hectare betalen. Indien het waterschap zou besluiten om 
de bestaande zeesluis te vergroten of een nieuwe aan te leggen, zou de Koudepolder verplicht zijn naar 
evenredigheid van zijn oppervlakte hierin mee te betalen. Dat gold eveneens indien er een nieuwe 
afwaterleiding werd gegraven naar de sluis van de militaire genie te Terneuzen of naar enig ander 
lozingspunt in de polder.677 Bij het waterschap bleken er kennelijk al plannen te bestaan om de 
bestaande uitwatering te wijzigen. In de loop van 1876 werden er door het waterschap inderdaad 
definitieve plannen gemaakt ter uitbreiding van de bestaande zeesluis, waarvan de kostprijs was 
geraamd op circa 9.000 gulden.678  
De Koudepolder rook onraad en liet het bestuur van het waterschap weten niet akkoord te kunnen gaan 
met de voorwaarden in het nieuwe suatiecontract. De Oud-Westenrijkpolder voelde niets voor het 
leveren van een bijdrage aan de bouw van de nieuwe zeesluis van het waterschap Loven- en 
Willemskerkepolder. In 1859 was met deze polder al een mondeling akkoord gesloten voor twaalf jaar 
op basis van de bestaande voorwaarden. Bij dit akkoord was ook expliciet gesteld dat de polder bij de 
aanleg van een tweede sluis in de Lovenpolder naar evenredigheid zou bijdragen. 
De slechts 61 ha metende De Loozepolder679 had in 1875 een suatiecontract afgesloten met het 
waterschap Loven- en Willemskerkepolder. Hoewel daarin niets was vastgelegd over de bijdrage van 
deze polder in een eventuele verbetering van de zeesluis, verklaarde de polder zich toch spontaan 
bereid om een vierde deel van de totale kosten voor zijn rekening te nemen (Kadertekst 6). 

                                                 
675  Die contributie bedroeg 119 gulden.  
676  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuid, nr. 1. 
677  WZV/VBP, waterschap Loven- en Willemskerkepolder, algemene vergadering van 2 sept. 1875. 
678  Zie paragraaf 6.7.3. 
679  Deze polder kende slechts één eigenaar. 
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Kadertekst 6  Suatiecontract tussen de De Loozepolder en het waterschap Loven- en Willemskerkepolder uit 
1875.680 
1. Het water van de De Loozepolder zal in en door de Koudepolder vloeien vanaf de oude zeedijk langs de weide van Ben-

jamin van Hoeve, door Spanjaardshoek, naast de scheiding der eigendommen van de heer eigenaar van de De Looze-
polder en die van weduwe W.G. Dieleman, vervolgens door de landen van genoemde eigenaar tot aan de stenen heul in 
de Polderstraat en van daar tot in de hoofdwatergang. 

2. Dat al te doene werken ten koste van de heer eigenaar van de De Loozepolder zal zijn voor zover die in de Koudepolder 
worden uitgevoerd, uitsluitend onder toezicht van het bestuur van de Koudepolder. 

3 De De Loozepolder moet in evenredigheid naar het aantal hectares helpen bijdragen in de kosten van onderhoud der 
zeesluis van de Lovenpolder, voor zover die ten laste van de Koudepolder worden gebracht. De De Loozepolder moet op 
dezelve wijze bijdragen in de onderhoudskosten der heul waarmee de Koudepolder in de Lovenpolder uitwatert. 

4 Dat wanneer later bij de totstandkoming van de bedoelde waterlozing inneming van de gronden nodig mocht zijn, dit als-
dan door De Loozepolder te zijnen koste, met betrokken derden moet worden tot stand gebracht, zonder dat het bestuur 
van Koudepolder daartoe op enigerlei wijze kan tussen komen.681 

 
De eigenaar van de De Loozepolder had blijkbaar veel over voor de verbeterde uitwatering in de 
Lovenpolder, want deze toezegging kwam neer op een bedrag van 2.250 gulden en betekende een 
belasting van 38,65 gulden per ha. Het aandeel van de overige via de zeesluis uitwaterende polders, 
waarbij ook de Koudepolder was gerekend, zou slechts 5 gulden per ha bedragen!  
Met de Koudepolder werd nadien toch een nieuwe afwateringsovereenkomst gesloten. Wanneer dit 
precies gebeurde, is niet bekend.682 Dit contract kwam ter sprake in de algemene vergadering van 7 
september 1900 van het waterschap Loven- en Willemskerkepolder. Het contract was namelijk opge-
stuurd naar GS en die hadden te kennen gegeven dat het geen rechtsgeldigheid had, omdat het niet 
door hen was goedgekeurd.683 Er moest dus een nieuw contract worden gesloten. Het waterschaps-
bestuur stelde in die vergadering voor om alle onderhoudskosten van de twee zeesluizen voor eigen 
rekening te nemen. Als tegenprestatie zou de Koudepolder 40 cent per ha aan het waterschap moeten 
betalen. Het bestuur van de Koudepolder wilde echter niet meer geven dan 30 cent per ha. Ze verwe-
zen naar de bijdrage van de De Looze- en Oud-Westenrijkpolder die ook maar 30 cent per ha betaal-
den! Ingeland J.D. de Feyter van het waterschap stelde daarom voor om deze twee polders ook 40 cent 
per ha suatiegeld te laten betalen. Zijn collega G. Tollenaar was echter van oordeel dat de Koudepol-
der zijn zedelijke verplichting tot betaling van zijn aandeel in de herstelkosten van de zeesluis moest 
nakomen, alvorens er sprake kon zijn van een nieuwe overeenkomst. Uiteindelijk kwam men overeen 
om aan de Koudepolder een bijdrage te vragen van 35 cent per ha en dat het onderhoud en herstel van 
de zeesluis voor rekening van het waterschap zou zijn. De Koudepolder bleek ook met dit voorstel niet 
akkoord te gaan. Een jaar later besliste het waterschapsbestuur om maar 30 cent per ha te vragen aan 
de Koudepolder. Deze polder kwam dus als ‘winnaar’ tevoorschijn uit dit suatiegeschil (Tabel 95).  
Rond het midden van de 19de eeuw werd ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen de 
Oostelijke Rijkswaterleiding gegraven om een betere afwatering te krijgen naar de Westerschelde. Als 
gevolg daarvan moesten tussen het Rijk684 en de polders die hun oppervlaktewater via genoemde 
Rijkswaterleiding zouden lozen, een suatiecontract worden opgemaakt.685  
 
Tabel 95  De begrote kosten per polder bij aanleg van een nieuwe stenen zeesluis 
of gietijzeren koker van het waterschap Loven- en Willemskerkepolder. 
Naam Kadastrale oppervlakte 

in ha (afgerond) 
Geldelijke bijdrage 
in guldens (afgerond) 

De Loozepolder   61 2.250 
Koudepolder 494 2.473 
Oud-Westenrijkpolder 232 1.166 
Loven- en Willemskerkepolder 621 3.111 
Totaal  1.408 9.000 

                                                 
680  Afgesloten op 2 september in het logement van P. Bareman te Hoek. Na een eerder afgewezen verzoek kreeg 

de polder door dit contract toestemming om zijn oppervlaktewater door de Koudepolder en de zeesluis van 
het waterschap Loven- en Willemskerkepolder te lozen. 

681  WZV/VBP, waterschap Loven- en Willemskerkepolder, vergadering van 2 sept. 1875. 
682  Vermoedelijk werd dit contract opgemaakt in 1899 of 1900. 
683  Deze verplichting sproot voort uit de vigerende polderwetgeving. 
684  Het Rijk was eigenaar en beheerder van de Oostelijke Rijkswaterleiding. 
685  Deze contracten werden in 1845 opgemaakt voor notaris Van Diggelen uit Axel. 
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Kadertekst 7  Notariële akte van 15 september 1845 inzake de ontbinding van het suatiecontract tussen het be-
stuur van de Zaamslag- en Capellepolder. 
Dat de ingelanden van de Capellepolder van heden af voor hunne rekening nemen de kosten van het delven en onderhouden 
der waterleiding of slooten waarmede het water van en uit de Capellepolder tot in de Othensche (sic) kreek wordt gebragt 
om zulks naar hun goedvinden te laten doen mits zorgende daardoor geene schade aan den oogst van de ingelanden van den 
Zaamslagpolder toe te brengen. 
Namens de Zaamslagpolder     Namens de Capellepolder 
Pieter Dees, dijkgraaf     Pieter de Koeijer, dijkgraaf  
Abraham Dees, gezworene     Adriaan Verstraten, gezworene 
Pieter Eekman, gezworene 
Jan Jacob Fercken, ontvanger-griffier 

 
Een aantal polders beschikte niet over een rechtstreekse uitwatering op de Rijkswaterleiding, met 
name de Kats-, Zuid-, Capelle-, Visschers-, Oud-Eglantier- en de Noordpolder bij Terneuzen. Hun 
afwatering gebeurde op de Otheense Kreek, die een onderdeel vormde van de Oostelijke Rijkswater-
leiding. Als gevolg van het contract moesten ze nu zelf voor hun afwatering naar genoemde kreek 
zorgen. Dit betekende dat de bestaande suatiecontracten met de Zaamslagpolder geen rechtsgeldigheid 
meer hadden en vervielen (Kadertekst 7). Er zat dus niets anders op dan een suatiecontract af te sluiten 
met het Rijk. 
De Visscherspolder weigerde om een contract met het Rijk af te sluiten en bleef op vrijwillige basis 
suatiegeld aan de Zaamslagpolder betalen zoals voorheen, zonder dat er een contract van werd opge-
maakt.686 
Bij de bedijking van de Van Lyndenpolder in 1876 schreef het bestuur van de polder een brief aan de 
Zaamslagpolder met de vraag op welke voorwaarden de nieuwe bedijking zijn oppervlaktewater 
mocht lozen. De ingelanden van laatstgenoemde polder beslisten daarop om een bedrag van 75 cent 
per ha aan te rekenen. Dit was een heel andere manier van ‘onderhandelen’ over het betalen van sua-
tiegeld dan twee eeuwen voordien. 
 
6.5.4 Twintigste eeuw 
6.5.4.1 Suatiecontracten tussen de waterschappen Axeler en Hulster Ambacht van 1966 en 1973 
Door de schaalvergroting van het polderwezen werden er na 1965 geen suatiecontracten meer afge-
sloten tussen afzonderlijke polders, maar tussen waterschappen. Na de oprichting van het Axeler 
Ambacht en Hulster Ambacht aan de oostzijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen in 1965, werd 
een suatieoverenkomst opgesteld voor de gronden die gelegen waren in het ene waterschap, maar via 
het andere afwaterden op de Westerschelde. Dit contract trad in werking op 1 januari 1966 en regelde 
dat het binnenwater van het gebied ten zuidoosten en zuidwesten van Hulst, tussen de Groot-
Kieldrecht- en de Groot-Ferdinanduspolder, langs Terneuzen kon afwateren op de Westerschelde. Het 
ging hier om hetzelfde poldergebied met een oppervlakte van 5.807 ha, dat sinds de aanleg van de 
Oostelijke Rijkswaterleiding in 1845 via Terneuzen op de Westerschelde uitwaterde. Het Hulster 
Ambacht verbond zich contractueel om het water van de Eendragt-, Hellegat- en Willem III-polder te 
laten lozen via het gemaal in de Ser Arendspolder. Dit poldergebied was maar 592 ha groot. Het 
verschil in grootte van de afwaterende poldergebieden tussen beide waterschappen kwam ook tot 
uiting in het te betalen suatiegeld. Het Axeler Ambacht moest jaarlijks aan het Hulster Ambacht 
3.857,76 gulden betalen. Het Hulster Ambacht was daarentegen ieder jaar 37.992.48 gulden 
verschuldigd aan het Axeler Ambacht (Tabel 96). Bij het waterschap Hulster Ambacht bestonden er 
plannen om binnen afzienbare tijd een gemaal bij het gehucht Paal te bouwen.687  
 
Tabel 96  De afwateringsgebieden binnen het Axeler en HulsterAm- 
bacht die via elkaars grondgebied afwateren op de Westerschelde, 
alsmede het onderling verschuldigde suatiegeld. 
Waterschap Afwaterend gebied 

in ha (afgerond) 
Verschuldigd 
suatiegeld (guldens) 

Axeler Ambacht 5.807  37.992.48 
Hulster Ambacht   592  3.857,76 

                                                 
686  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1. 
687  Dit gehucht ligt aan de noordwestzijde van het Verdronken land van Saeftinghe, 
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Op die manier zou er nog slechts een klein gedeelte overblijven dat via Terneuzen moest afwateren op 
de Westerschelde. Met dit idee in het achterhoofd werd er in het contract een beding opgenomen dat in 
zulk geval het suatiegeld naar ´evenredigheid´ zou worden betaald.688 Na het gereedkomen van het 
gemaal werd het grootste gedeelte van het zuidoostelijke en zuidwestelijke poldergebied van het 
waterschap in 1972-1973 via dit gemaal gefaseerd naar de Westerschelde geleid. Gelijktijdig vond om 
die reden een gefaseerde vermindering plaats van het verschuldigde suatiegeld.  
Als gevolg van de veranderingen die in 1972-73 werden doorgevoerd, diende er een nieuw suatie-
contract te worden gesloten voor de poldergebieden van beide waterschappen die nog steeds over het 
grondgebied van het andere Ambacht afwaterden. Voor het Axeler Ambacht ging dit nog steeds om 
dezelfde drie polders die via het gemaal van Campen uitwaterden. 
In het Hulster Ambacht waren alleen nog de Havik-, Klein-Cambron-, Absdale- en Riet-en Wulfs-
dijkpolder689 overgebleven die via het ondertussen nieuw gebouwde sluizencomplex bij Othene ten 
westen van Terneuzen afwaterden. Dit suatiecontract is opmerkelijk te noemen omdat er geen onder-
linge jaarlijkse verrekening plaatsvond. In beide waterschappen hadden de polders die over het grond-
gebied van het andere sueerden namelijk praktisch eenzelfde omvang. De kosten van de toekomstige 
werken aan de nieuwe zeesluis en het gemaal zouden eveneens niet onderling worden verrekend. Het 
was met andere woorden een suatiecontract met gesloten beurzen. Het suatiecontract werd aangegaan 
voor onbepaalde periode en trad in werking per 1 januari 1974 (Tabel 97). 
 
Tabel 97  De afwateringsgebieden binnen het 
Axeler en Hulster Ambacht die via elkaars  
grondgebied afwateren op de Westerschelde. 
Waterschap Afwaterend gebied 

in ha (afgerond) 
Axeler Ambacht 638  
Hulster Ambacht 592 

 
 
6.6 Internationale waterverdragen 
 
6.6.1 Tractaat van 19 april 1839 
Na de Belgische onafhankelijkheidsstrijd in 1830 duurde het nog een aantal jaren alvorens er een 
definitieve regeling kwam inzake de afbakening van de grens tussen Nederland en België. Pas op 19 
april 1839 werd te Londen het ‘Tractaat tusschen Nederland en de Mogendheden690 tusschen Neder-
land en België van 19 april 1839’ ondertekend, kortweg het Tractaat van 19 april 1839 genoemd 
(Tabel 98). 
Dit traktaat regelde niet alleen de definitieve scheiding tussen Nederland en België, maar ook de afwa-
tering tussen beide landen. Artikel 8 ervan luidt: ‘de waterloozing voor Vlaanderen, zal tusschen Hol-
land en België geregeld worden, in overeenkomst met de bepalingen, te dien aanzien in artikel VI van 
het definitief verdrag vastgesteld, dat den 8sten November 1785, tusschen Zijne Majesteit den Keizer 
van Duitschland en de Staten-Generaal gesloten is. In overeenkomst met dat artikel zullen wederzijds 
benoemde commissarissen zich over de toepassing der daarbij gemaakte beschikkingen verstaan’. 
 
Tabel 98  Commissieleden die namens Nederland en België bij de uitwerking van het  
grenstraktaat waren betrokken. 
Naam Beroep/functie Namens 
Jan Willem baron Huijssen van Kattendijke Minister van Buitenlandse zaken Nederland 
Jan Jacob Rochussen Minister van Financiën Nederland 
Floris Adriaan van Hall Minister van Justitie Nederland 
Albert Floris Joseph Prisse Gevolmachtigd minister België 
Aldephonse Alexander Felix Du Jardin Gezant België 

                                                 
688  Elke drie jaar zou een herziening van de verschuldigde suatiegelden plaatsvinden en worden gerelateerd aan 

de gewijzigde loon- en prijsindex. 
689  Deze lagen allemaal in de directe omgeving van het Groot Eiland. 
690  Daarmee werden de toenmalige Europese grootmachten Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen en 

Rusland bedoeld. 
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De afwatering moest dus in overeenstemming zijn met art. 6 van het Verdrag van Fontainebleau van 
1785. Omdat een aantal bepalingen uit het traktaat van 1839 in de praktijk aanleiding gaf tot pro-
blemen en onduidelijkheden, werden er commissies ingesteld om deze ter plekke op te lossen. Ook het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen kwam hierbij aan de orde. De bevindingen van deze commissies 
waren de rechtstreekse aanleiding om in 1842 een nieuw traktaat op te stellen tussen Nederland en 
België. 
 
6.6.2 Tractaat van 5 november 1842 
Op 5 november 1842 werd het nieuwe traktaat ondertekend. In verband met de afwatering in het 
onderzoeksgebied waren de artikelen 20, 22 en 23 van belang.  
Artikel 20 bepaalde ‘dat de afloop der Belgische wateren door het kanaal van Terneuzen plaats hebben 
overeenkomstig de bepalingen, vast te stellen tusschen de weerzijds benoemde commissarissen ter 
regeling van den afloop der Vlaamsche wateren, zonder dat uit dien hoofde België eenige schatting 
aan de Nederlanden betalen’. Als gevolg van dit artikel mocht gedurende twee jaar na de onder-
tekening van het traktaat geen ander water op het Nederlandse deel van het kanaal worden geloosd, 
dan werd aangevoerd door het bovenpand van het kanaal én door het afwateringskanaal van Langelede 
(B).691 Daarnaast moest de Nederlandse regering op eigen kosten de nodige werken uitvoeren, zodat 
het oppervlaktewater dat op het benedenpand van het genoemde kanaal afwaterde, hetzij uit Nederland 
of België692, niet meer op het Nederlandse deel kon lozen. Daarbij werd, zoals gezegd, een uitzonde-
ring gemaakt voor het oppervlaktewater dat via het kanaal van Langelede werd aangevoerd.  
Volgens artikel 22 verbond de Nederlandse regering zich ertoe om de nodige inspanningen te doen ter 
ontlasting der wateren. Zo lang Nederland bezig was met de aanleg van een alternatieve water-
leiding693, zou België voor de lozing van het binnenwater jaarlijks 25.000 gulden betalen. Na het ge-
reed komen van dit alternatief zou dit bedrag worden verhoogd tot 50.000 gulden per jaar, zolang 
België van het nieuwe afwateringskanaal gebruik zou maken (artikel 23). Als tegenprestatie diende de 
Nederlandse overheid de op Nederlands grondgebied gelegen waterleidingen, sluizen, heulen en ande-
re kunstwerken in een goede staat onderhouden.  
 
6.6.3 Overeenkomst of Conventie van Gent, 20 mei 1843 
De toekomstige afwateringsverhoudingen werden vastgelegd in de Overeenkomst of Conventie van 
Gent van 20 mei 1843, gesloten tussen Nederland, België en Luxemburg (Boogaard 1858). In artikel 5 
werd de afwatering aan de oostzijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen als volgt geregeld: ‘Het 
water der landen en polders van de gemeenten Selzate, Winkel, Wachtebeke, Moerbeke, Kemseke, 
Stekene en Clinge, zal zonder verhindering naar de waterleidingen en kreken op Nederlandsch grond-
gebied blijven sueren, van waar hetzelve, te zijner tijd, naar de zee zal worden afgeleid, door middel 
der, ingevolge het tractaat van den 5den november [1842] te maken werken.’ 
Voor de afwatering van de gronden aan de westzijde van het kanaal waren de artikelen 8 t/m 14 van 
belang. Artikel 8 regelde de afwatering van de landen die vóór 1830 bekend stonden als de Watering 
van Assenede.694 De landen die onder dit waterschap vielen, loosden vóór 1830 hun oppervlaktewater 
via de Zwarte Sluis of Oostsluis bij Philippine en de Amaliasluis bij Sas van Gent. Volgens dit artikel 
kregen ze het recht om in het vervolg voor hun afwatering gebruik te maken van de nieuw te graven 
waterleiding aan de westzijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, c.q. de Westelijke Rijkswater-
leiding. Artikel 9 vergunde dit afwateringsrecht ook aan de landen die ten zuiden en zuidwesten van 
Sas van Gent waren gelegen. Het ging hier met name om de Poelpolder en de Belgische gemeenten 
Zelzate en Ertvelde.  
 

                                                 
691  De Langelede lag op het grondgebied van de gemeente Wachtebeke (B). Het oppervlaktewater dat via dit af-

wateringskanaal en de Oudenburgse sluis naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen afwaterde, mocht niet 
hoger komen dan 1,50 m boven de drempel van de Oudenburgse sluis. 

692  Bedoeld wordt hier het oppervlaktewater uit de Nederlandse polders en het achterliggende Belgisch gebied, 
dat na de aanleg van het Kanaal van Gent naar Terneuzen afwaterde op het benedenpand. 

693  Gedoeld werd op de aanleg van de Oostelijke en Westelijke Rijkswaterleiding, waarvoor 2 jaar was voorzien. 
694  Deze watering (waterschap) stond in voor het beheer en onderhoud van de afwatering van de polders en 

zandgronden in de gemeente Assenede. 
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Door de uitwateringsperikelen die waren ontstaan als gevolg van de Belgische afscheiding, kon de 
Watering van Assenede zijn binnenwater niet meer kwijt via de Zwarte Sluis of Oostsluis die ten 
oosten van Philippine was gelegen. Daarom besliste de Belgische regering in november 1832 dat er 
een nieuw afwateringskanaal moest worden gegraven langs de Nederlandse grens tussen de buur-
gemeenten Assenede en Boekhoute. Dit kanaal zou eindigen aan de al meer genoemde Isabellasluis. 
Naast die sluis zou er een nieuwe zeesluis worden gebouwd, die moest zorgen voor de afwatering van 
het (polder)gebied in de omgeving van Assenede.695 Voor het beheer en onderhoud van zowel het 
afwateringskanaal als de nieuwe zeesluis werd het waterschap de Zwarte Sluiswatering in het leven 
geroepen. De Watering van Assenede werd opgeheven en sinds 15 december 1833 trad de Zwarte 
Sluiswatering als zijn rechtsopvolger op.  
Artikel 10 van de Conventie bepaalde dat de Zwarte Sluiswatering gebruik kon maken van de rechten 
van haar voorgangster en dus mocht afwateren op de Westelijke Rijkswaterleiding. Daarnaast kon de 
Zwarte Sluiswatering eveneens blijven sueren via de gegraven afwateringsleiding en de eigen zeesluis 
naast de Isabellasluis.696  
Volgens de artikelen 13 en 14 bleef het bestuur van het waterschap de Isabellawatering het beheers-
recht behouden over de Isabellasluis en het achterliggend afwateringskanaal die beide op Nederlands 
grondgebied waren gelegen. Bij bestuurswisselingen moest wel eerst van de Nederlandse overheid een 
zogeheten homologatie worden verkregen, alvorens die nieuwe bestuursleden handelingsbekwaam 
waren op Nederlands grondgebied. Deze regeling gold ook voor bestuurswisselingen bij de Zwarte 
Sluiswatering.  
Artikel 38 bepaalde dat de uitwateringskanalen in België niet mochten worden vergroot zonder toe-
stemming van de Nederlandse overheid. Door het verruimen van die kanalen zou de watertoevoer 
worden vergroot en dat kon problemen veroorzaken op de binnenwateren en bij de uitwateringssluizen 
op Nederlands grondgebied. Om eventuele moeilijkheden in de toekomst op te lossen, werd er een 
internationale arbitragecommissie ingesteld. Hierin zetelden twee leden namens elk van de beide 
betrokken provincies, benevens de hoofdingenieurs van Zeeland en Oost-Vlaanderen.697  
 
6.6.4 Overeenkomst van 1968 
In 1968 bleek het nodig om een nieuw waterverdrag tussen Nederland en België te sluiten, speciaal 
toegespitst op de uitwatering van het Belgische achterland naar de Braakman. Twee redenen lagen 
hieraan ten grondslag. De Isabellasluis die de afwatering van het Belgisch achterland op de Braakman 
regelde, was in 1944 door oorlogshandelingen verwoest. Bovendien was in 1952 de Braakman door de 
aanleg van de Wevelswaaldijk definitief van de Westerschelde afgesloten. Dit laatste aspect was van 
doorslaggevende betekenis voor een herziening van de overeenkomst van 1843.  
In de nieuwe overeenkomst werd bepaald dat de vernielde Isabellasluis op Nederlands grondgebied 
niet meer zou worden herbouwd. In plaats daarvan was al in 1956-57 een nieuw sluizencomplex 
gebouwd in de voormalige zeedijk van de Laureinepolder (B) op de grens van Nederland en België.698 
Over dit sluizencomplex werd bepaald dat het beheer, het onderhoud en de bediening voor rekening 
zouden zijn van Belgische openbare lichamen. Het beheer en onderhoud van het afwateringskanaal dat 
vanaf dit Belgische sluizencomplex in noordelijke richting naar de Braakmankreek liep, zou voortaan 
ten laste zijn van Nederlandse openbare lichamen. De samenstelling van die beheerslichamen moest 
vóór de ondertekening van de overeenkomst aan beide landsregeringen kenbaar worden gemaakt. Na 
de ondertekening mochten ze in onderling overleg nadere afspraken maken over de afwatering, maar 
die moesten naderhand wel nog worden geratificeerd door de beide nationale overheden. Deze proce-
dure betekende een eerste stap in de richting van decentralisatie van de internationale waterverdragen 
die in 1984 nog verder zou worden doorgevoerd.  

                                                 
695  De nieuwe zeesluis was van hout en werd enkele decennia later al weer afgebroken. Sindsdien stond alleen 

de Isabellasluis in voor de afwatering van Assenede en Boekhoute. 
696  De zeesluis van de Zwarte Sluiswatering lag pal ten oosten van de Isabellasluis. Deze houten zeesluis was in 

1833 gebouwd en bleek al in 1858 versleten te zijn, zodat afbraak onvermijdelijk was. Sindsdien gebeurde de 
uitwatering van de Zwarte Sluiswatering via de naastgelegen stenen Isabellasluis. 

697  In totaal ging het om zes leden. 
698  Dit sluizencomplex lag ongeveer 700 m zuidelijker dan zijn voorganger en beschikte over 8 kokers. 
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In de overeenkomst van 1968 werden eveneens de waterpeilen aan de zeesluis van de Braakmanpolder 
in de Wevelswaaldijk vastgelegd. Het zomerpeil moest schommelen tussen 0,40 - 0,50 m - NAP. Het 
winterpeil werd vastgelegd op circa 0,90 m - NAP en mocht zeker niet lager zijn!699 Het afwaterings-
kanaal dat ten noorden van het sluizencomplex was gelegen, moest worden verbreed, zodat het de-
zelfde breedte zou krijgen als het boezemkanaal van de Braakmanpolder.700 Dit boezemkanaal begon 
50 m ten zuiden van de brug die over het Isabellakanaal ligt.701 De kosten van de verbreding van het 
uitwateringskanaal waren voor Belgische rekening. Deze overeenkomst verving de artikelen 10 (lid 2 
en 3) t/m 14 van de Overeenkomst van 20 mei 1843. 
Ondanks het feit dat deze overeenkomst niet werd geratificeerd door de beide nationale overheden, 
werden de bepalingen en voorwaarden erin nageleefd.702 
 
6.6.5 Overeenkomst van 1984 
Tot dan toe waren de internationale waterverdragen de bevoegdheid geweest van de nationale 
overheden van beide landen, waarbij Nederland als waterontvangend land fungeerde. In de Overeen-
komst van 1984 was er een andere tendens waar te nemen en werden de nationale overheden niet meer 
betrokken bij waterverdragen tussen Nederland en België. De overeenkomst was niet alleen wat 
betreft de bevoegde instanties afwijkend, maar ook naar de aard van de overeenkomst. Het desbetref-
fende waterverdrag handelde namelijk over de afwatering van Nederlands binnenwater naar België en 
vervolgens weer naar Nederland. Die eigenaardige afwateringssituatie via een internationale ‘omweg‘ 
moet gezien worden in het kader van de waterbeheersingsplannen die in de jaren zeventig en tachtig 
waren opgesteld door de waterschappen ter verbetering van de waterhuishouding in hun werkge-
bied.703 Als gevolg van de overeenkomst van 1984 konden enkele Nederlandse polders voortaan 
opnieuw hun binnenwater via de Belgische gemeente Assenede op Nederlands grondgebied lozen. In 
de overeenkomst werd ook bepaald dat aan de Isabellasluis te Boekhoute een gemaal zou worden 
opgericht. Via dit op Nederlands grondgebied gelegen gemaal zou naast het binnenwater van circa 
15.000 ha land in België ook dat van circa 1.700 ha Nederlands poldergebied mogen afwateren.704 Het 
desbetreffende poldergebied was gelegen tussen Philippine en Sas van Gent.705  
De financiering van het gemaal zou voor 90% ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap706 en de 
overige 10% werd betaald door het waterschap De Drie Ambachten. Voor de kostenverdeling van het 
onderhoud en herstel en de werking en vernieuwing van het gemaal zou eveneens de verdeelsleutel 
90/10 worden gehanteerd. In de overeenkomst waren eveneens afspraken gemaakt over de peilhoogten 
van het oppervlaktewater aan Belgische en Nederlandse zijde. Bij overmacht, bijvoorbeeld door 
uitzonderlijke neerslag, was vastgelegd dat beide partijen elkaar zouden raadplegen om een consensus 
te bereiken. Om mogelijke problemen of betwistingen bij de uitvoering of herziening van de over-
eenkomst op te lossen, werd er een ‘Commissie van Overleg’ ingesteld707, bestaande uit zes leden: drie 
namens de Vlaamse Gemeenschap en drie namens het waterschap. De minister van de Vlaamse 
Gemeenschap kreeg het voorrecht om uit deze zes leden een voorzitter te kiezen. Het contract werd 
ondertekend op 23 januari 1984, maar het zou nog drie jaar duren voordat het Isabellagemaal kon 
worden opgeleverd.708 De afwatering van de Nederlandse polders naar België was voorzien via een 
duiker met klepstuw, gelegen onder de binnendijk van de St. Pieters- en Albertpolder (Belgisch deel) 
aan de Scheurhoekstraat te Assenede. 

                                                 
699  De winterperiode liep van 1 september tot 31 maart. 
700  De bodembreedte was bepaald op 12 meter. 
701  De aanleg van deze brug, die ook moest worden verbreed, werd voor 58% gefinancierd met Belgisch en voor 

42% met Nederlands kapitaal. Over deze brug loopt de huidige Dijckmeesterweg. 
702  WZV/VBP, nr. 206 (plan tot verbetering van de waterbeheersing, 1978). 
703  Zie hiervoor paragraaf 6.4.3. 
704  Het gemaal was gelegen aan de Braakmanstraat te Boekhoute.  
705  Dit omvatte de polders Kanaal, Vergaert, Sint-Pieters, Verdronken, Albert (Nederlands deel), Van Remoor-

tere, Oud-Vogelschor of Zuid-westenrijk, Seydlitz, Westdorpe of Nieuw-Vogelschor (deels), Kleine St. 
Albert of Sas van Gent (deels). 

706  Sinds 1980 is België opgesplitst in een aantal deelregeringen, waaronder de Vlaamse Gemeenschap. Iedere 
deelregering kreeg een aantal gemeenschapsbevoegdheden toegewezen. 

707  Ook wel ‘commissie van goede diensten’ genoemd. 
708  WZV/DDA, nr. 387.  
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Het internationale waterverdrag werd opgemaakt te Brussel op 23 januari 1984 en ondertekend door 
dijkgraaf P. van Hoeve namens het waterschap De Drie Ambachten en minister P. Akkermans van 
Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
6.6.6 Overeenkomst van 1989 
Sinds de jaren zestig zorgde de intergemeentelijke Afvalwaterleiding kanaalzone Zeeuwsch-Vlaan-
deren (AWL) voor de afvoer van het afvalwater in midden Zeeuws-Vlaanderen. Deze dienst had het 
beheer over een eigen gesloten leiding- en rioleringsstelsel waarop gemeenten en industriële bedrijven 
in het Nederlands deel van de kanaalzone waren aangesloten. Het oppervlaktewater uit de omgeving 
van de Belgische gemeenten Assenede en Zelzate werd via de gemeentelijke riolering van Sas van 
Gent eveneens op het rioleringsstelsel van de AWL gebracht en zo op de Westerschelde geloosd. 
Het lozingspunt lag aan het gehucht De Staak, vlakbij de staatsgrens. Ongeveer een kilometer noorde-
lijker lag aan de Vrijstraat een tweede lozingspunt. Daar werd het Vlaamse oppervlaktewater via de 
Westelijke Rijkswaterleiding naar de Westerschelde afgevoerd.  
Aangezien het waterschap De Drie Ambachten een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Ter-
neuzen709 wilde bouwen en omdat het influent710 ervan beperkt moest blijven tot afvalwater711, was een 
scheiding tussen het aangevoerde afvalwater en het Belgische oppervlaktewater noodzakelijk voordat 
de waterzuiveringsinstallatie in werking kon worden gesteld. De aanvoer van het Belgische binnen-
water via De Staak moest daarom worden losgekoppeld van het gemeentelijke rioleringsstelsel. Het 
waterschap had een plan opgemaakt om het water dat via De Staak werd aangevoerd, om te leiden 
naar het tweede lozingspunt aan de Vrijstraat, zodat in het vervolg via dit lozingspunt ook op de 
Westelijke Rijkswaterleiding kon worden afgewaterd. Daarnaast bestonden er plannen om deze Rijks-
waterleiding aan het waterschap over te dragen.  
Vanuit deze achterliggende optiek werd op 8 december 1987 tussen De Drie Ambachten en Rijks-
waterstaat Directie Zeeland712 een overeenkomst aangegaan ‘betreffende de zorg voor ontvangst van 
Belgisch oppervlaktewater nabij Sas van Gent en afvoer ervan naar de Westelijke Rijkswaterleiding’. 
Beide partijen kwamen daarin overeen dat het waterschap de afvoer van het Belgische oppervlakte-
water naar de Westelijke Rijkswaterleiding zou verzorgen en de daartoe benodigde werken zou 
uitvoeren.713 Als compensatie hiervoor zou het waterschap 1.617.000 gulden subsidie krijgen van het 
Rijk.714 De overeenkomst werd getekend door dijkgraaf F.C. Verhelst namens het waterschap en ing. 
J.A. de Roos namens Rijkswaterstaat. In feite ging het hier niet om een internationaal afwaterings-
contract strictu senso, omdat de contractanten allebei Nederlandse openbare lichamen waren. Het 
onderwerp van de overeenkomst had echter wel een internationale dimensie. 
 
 
6.7 Zeesluizen en gemalen 
 
6.7.1 Inleiding  
Zeesluizen waren er in alle soorten en maten. De uitwateringspunten van de polders had zich ont-
wikkeld uit eenvoudige houten suatieheulen die door de middeleeuwse dijken werden gelegd om het 
water uit het bedijkte gebied te lozen. Om te voorkomen dat het opkomende zeewater door diezelfde 
heulen terug de polder in zou stromen, werden ze voorzien van een klep. Dit systeem werkte goed bij 
kleine polders. 
Zodra de omvang van het bedijkte gebied toenam, bleek de lozingscapaciteit van die afsluitbare heulen 
al snel onvoldoende en moest er naar nieuwe uitwateringssconstructies worden gezocht. 

                                                 
709  De ingebruikname ervan was voorzien medio 1990. 
710  Het ‘influent’ is de waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt. 
711  Het waterschap kreeg hiervoor een jaarlijkse retributie van het Rijk van 216.900 gulden. 
712  Namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of het Rijk. 
713  Een deel van die werken moest worden uitgevoerd op Belgisch grondgebied. 
714  Dit bedrag was opgesplitst in 1.250.000 gulden als 100% vergoeding voor de uit te voeren werken (excl. 

kosten voor ontwerp, toezicht en administratie) en 367.000 gulden als afkoopsom voor onderhoud, exploitatie 
en vervanging van deze werken. 
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Uit dit eenvoudige basisconcept ontstond uiteindelijk de volwaardige houten zeesluis en later de 
stenen zeesluizen die gedurende de eeuwen in allerlei soorten en maten voorkwamen.  
Tot de tweede helft van de achttiende eeuw werden de uitwateringssluizen bij nieuwe bedijkingen 
overwegend van hout gebouwd. Toch zijn er ook stenen zeesluizen in het onderzoeksgebied bekend 
die al dateren uit de vijftiende eeuw.715 Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw is er een ken-
tering waar te nemen en werden steeds meer nieuwe zeesluizen in steen uitgevoerd. Dat kwam door 
het oprukken van het zeegewormte of de paalworm, die zich vretend een weg baande door de houten 
constructies en daardoor de stabiliteit van de sluisconstructies aantastte. Omdat er in de 18de eeuw 
geen afdoend middel bestond om dit ongedierte te bestrijden, kwam de stenen zeesluis als ver-vanger 
in beeld. Dat was weliswaar een duurder, maar tevens ook veel duurzamer alternatief, omdat er in 
principe minder onderhoudskosten aan waren.  
De naamgeving van de sluizen hing vaak samen met het materiaal waaruit deze waren gemaakt. 
Houten sluizen werden bijvoorbeeld zwarte sluizen genoemd, omwille van het feit dat ze vanuit con-
serveringsoogpunt werden ingesmeerd met teer. Daarnaast bestonden er ook rode en blauwe sluizen. 
Rode sluizen waren gemaakt van rode baksteen. Het gehucht Rode Sluis tussen Zuiddorpe en Moer-
beke (B) herinnert hier nog aan. Blauwe sluizen dankten hun naam aan het feit dat ze waren gemaakt 
van Doornikse natuursteen, die een grijsblauwe tint had. 
De beslissing om een zeesluis te leggen, te vernieuwen of te verplaatsen, behoorde toe aan de geza-
menlijke eigenaren van een polder. In 1787 werd de vrijheid om hierin zelfstandig beslissingen te 
nemen, nietig verklaard door een resolutie van de Raad van State te Den Haag. Volgens deze resolutie 
mocht er in principe geen vinger meer worden uitgestoken naar een polderzeesluis in Staats-
Vlaanderen zonder toestemming van de Edele Mogenden in Den Haag. Deze beslissing was genomen 
uit militair-strategisch oogpunt en paste in de plannen van de landsregering om een groot deel van het 
Axelse Gat in te polderen716 en te voorzien van suatie- en inundatiesluizen. Kapitein ingenieur Barn-
stad en opzichtergeneraal van de waterstaat Raven kregen opdracht deze resolutie kenbaar te maken 
aan de polderbesturen in de streek en er bovendien op toe te zien dat ze werd nageleefd. 
 
6.7.2 Houten zeesluizen 
Uit de zeventiende eeuw is een tweetal bestekken van zeesluizen bewaard gebleven. Het oudste dateert 
uit 1612 en betreft de zeesluis van de Albertpolder, gelegen tussen Sas van Gent en Philippine. Van 
deze sluis is bekend dat ze in Antwerpen werd gebouwd en als een bouwpakket naar de plaats van 
bestemming werd vervoerd. De kostprijs ervan bedroeg 5.105 gulden of ongeveer een vijfde van de 
totale bedijkingkosten.  
Het andere bestek dateert uit 1634 en zal wat nader worden besproken. Het ging hierbij om de houten 
zeesluis van de Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder, gelegen ten zuiden van Axel en ten oosten van 
Zuiddorpe. Uit de conditien en voorwaerden tot het aanbesteden van deze sluis blijkt dat het om een 
sluis met dubbele koker ging, anders gezegd om een sluis met twee aparte uitwateringskokers. De 
lengte van de sluis zou acht Putse roeden moeten bedragen of 32,64 m. De hoogte van de sluis was 
bepaald op 2,66 m en de breedte op 1,5 m. De aannemer was verplicht om voor de bouw van de sluis 
goed Brabants of Vlaams hout te gebruiken. Deze houtsoorten stonden als de beste bekend voor de 
vervaardiging van zeesluizen. Het stortebed717 aan de landzijde van de sluis moest twee meter lang zijn 
en dat aan de zeezijde 5,74 m. De aannemer kreeg carte blanche om te bepalen waar hij de sluis zou 
maken. Dit mocht ter plekke of in zijn eigen werkplaats gebeuren. In het laatste geval moest hij het 
dijkcollege een week voordat de sluis naar de plaats van bestemming zou worden getransporteerd, de 
sluis laten inspecteren. Indien de aannemer het werk in eigen atelier uitvoerde, was hij eveneens ver-
antwoordelijk voor het vervoer van de sluis naar de definitieve bestemming en de mogelijke transport-
schade. 

                                                 
715 Door de zeesluis in de Nieuwe Landsdijk te Assenede loosde het achterliggende gebied zijn oppervlaktewater. 

De sluis dateert van eind vijftiende eeuw. De stenen romp van de sluis bestaat nog, maar de sluisdeuren zijn 
verwijderd. 

716  Het ging hier om de polders Canisvliet en Beoosten- en Bewestenblij.  
717  Een stortebed is de bekleding van de bodem vlak voor of vlak achter de sluis. De bekleding kan van rijs of 

steen zijn en dient om ontgronding door te sterke stroming van het water tegen te gaan. 
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Indien de sluis tijdens het transport werd aangeslagen of beschadigd door de vijand718, waren de kosten 
daarvan voor de aannemer. Bij de eindoplevering van de sluis mocht het polderbestuur de werking 
ervan inspecteren door als eerste de sluisdeuren te openen en te zien of het binnenwater er zonder 
problemen doorheen stroomde. Half augustus moest de sluis worden opge-leverd om drie weken 
daarna ‘bedrijfsklaar’ te worden overgeleverd. Timmerman Hans Wandelaers uit Antwerpen nam op 
19 mei de sluis aan voor 3.990 gulden en had drie maanden de tijd om deze bij het fort Sint-Jacob te 
bouwen. Hans van Mol stond in als borg.719 
Om te bepalen of er in een polder een (hoofd)sluis met dubbele koker nodig was, werd 500 ha als 
criterium gehanteerd. In de praktijk was gebleken dat polders tot die grootte konden volstaan met een 
enkelkokerige zeesluis. Grote polders beschikten meestal over twee sluizen, een hoofdsluis met dub-
bele koker en daarnaast nog een kleinere sluis met een enkele koker. De reden waarom voor een dub-
bele locatie werd gekozen, was het feit dat er in een grote polder altijd wel hoogteverschillen waren, 
zodat de afwatering ervan niet via een en dezelfde sluis kon plaatsvinden. 
Voorbeelden van polders met een dubbelkokerige hoofdsluis en een enkelkokerige tweede sluis zijn 
bijvoorbeeld de Zaamslag-, Albert- en de Canisvlietpolder. Bij alle drie de polders lag de hoofdsluis in 
de noordwesthoek van de polder en de tweede kleinere sluis in de zuidoosthoek. Bij de Zaamslag-
polder waren er twee sluiswachters in dienst om de beide sluizen te bedienen.720  
De tweede sluis in de zuidoostelijke hoek van de Albertpolder was aanvankelijk alleen maar een buuse 
die voor de afwatering op het Sasse Gat moest instaan. Het ging dus om een houten duiker met een 
afsluitbare klep. In de loop van de zeventiende eeuw werd deze houten afsluitbare duiker vervangen 
door een volwaardige stenen zeesluis, de Amaliasluis. Hierlangs zou ook de afwatering van de Poel-
polder plaatsvinden.  
De gemiddelde levensduur van houten zeesluizen bedroeg ongeveer 50 à 60 jaar, maar uiteraard was 
in die tussentijd regelmatig sluisonderhoud nodig. Op deze gemiddelde levensduur waren echter ook 
uitzonderingen te bespeuren. In 1678 bleken de onderhoudskosten aan de zeesluis in de zuidwestelijke 
hoek van de Zaamslagpolder, ook wel de sluijze aen den Pouckenpolder genaamd, zodanig hoog te 
zijn dat overwogen werd of het niet beter was een nieuwe te bouwen. De sluis was nog geen dertig jaar 
oud.721 Ook de zeesluis van de Zuiddorpe-Noordpolder bleek een veel kortere levensduur te hebben 
dan gemiddeld (zie hierna). 
 
6.7.2.1 Sluisonderhoud 
Omdat houten zeesluizen meer onderhoud vergden, moesten ze regelmatig worden geïnspecteerd. 
Van zo’n inspectie is een gedetailleerd rapport uit 1675 bewaard gebleven voor de zeesluis van de 
Albertpolder die de Zwarte Sluis werd genoemd.722 Het onderzoek gebeurde door het polderbestuur of 
de dijkgraaf en de gezworenen. Als technisch adviseur was een timmerman in de arm genomen die 
gold als ervaringsdeskundige in het maken en repareren van sluizen.  
Men begon de inspectietocht aan het soete eijnde of de landzijde van de zeesluis met het opdraaien van 
de val- of schutdeur. Vervolgens ging men de sluis binnen om aan het soute eijnde of de zeezijde 
beide sluisdeuren open te zetten. Omdat het zeewater blijkbaar nog niet geheel was weggetrokken, 
verliet men de sluis. Pas twee uur later was het water in de sluis gezakt tot ongeveer een halve voet of 
circa 14 cm. Het inspectieteam ging opnieuw de sluis in, maar nu langs de zeezijde. Eerst inspecteerde 
men het stortebedde. Volgens het verslag was dat bequaem ende in goeden staet om te wederstaen het 
ghewelt van het water. Daarna inspecteerde men de sluisdeuren en de sonnewachters723 die eveneens 
in orde bleken te zijn. Ook de scharnierpunten (staelen pannen en clossen) van de sluisdeuren waren 
nog in goede staat. De slaggebinten of de middenstijlen waartegen de sluisdeuren bij vloed dicht-
sloegen, konden er eveneens nog een tijdje tegen. 

                                                 
718  Hiermee worden de Staatse troepen bedoeld. In 1634 was de Tachtigjarige Oorlog immers nog niet afgelo-

pen. 
719  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder, nr. 102. 
720  In de eerste decennia na de indijking van de polder was Hendrick Freijman sluiswachter aan de hoofdsluis bij 

de Otheense Kreek en Jan Riemens bij de sluis aan het Hellegat. 
721  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1 
722  De zeesluis of Zwarte Sluis lag sinds de grensscheiding van 1664 op Noord-Nederlands grondgebied. 
723  Dit zijn de stempels tussen de vleugels van een sluis. 
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Vervolgens werd de donckere camer724 onderzocht die ook nog in prima staat verkeerde. Aan de 
ophanging van de soete deuren725 en de deuren zelf mankeerde eveneens niets.  
Nadat de gehele sluis inwendig was geïnspecteerd, werden de deuren aan de zeezijde gesloten en 
wachtte men vervolgens vijf uur totdat het weer vloed was. Vervolgens gingen de inspecteurs langs de 
landzijde naar binnen om te zien of er geen lekkages waren in de sluisdeuren of het plafond van de 
sluiskoker. Er werden echter geen doorsijpelingsproblemen aan deze zijde van de sluis bevonden. 
Vervolgens werd het midden van de sluiskoker en de sluisdeuren die er hingen geïnspecteerd. Hier 
bleek er water door de houten planken van het plafond te sijpelen. Dat wees erop dat er eenich 
hollicheijt moest zijn tussen de bovenbalken en de dijkaarde die op de zeesluis rustte.  
Een schriftelijk verslag van dit inspectierapport werd opgestuurd naar de grootgrondeigenaren. Deze 
beslisten dat de zeesluis aanstaande zomer opnieuw moest worden geïnspecteerd om te zien of het 
doorsijpelingsprobleem erger was geworden. Twee jaar later bleek de zeesluis echter in seer slechten 
staet te verkeren en moest deze nodig worden gerepareerd. 
Opnieuw zou er een inspectie plaatsvinden, maar weer twee jaar later bleek er nog altijd niets aan de 
slechte toestand te zijn gedaan. Toen besliste de algemene vergadering dat reparatie onvermijdelijk 
was. Desondanks waren er enige jaren nadien weer herstellingen nodig, want op zaterdagavond 14 
april 1684 deed er zich een incident voor. Op de bewuste avond keerde een landbouwersknecht te 
paard van Philippine over de zeedijk huiswaarts. Toen hij ter hoogte van de Zwarte Sluis kwam, zakte 
hij met paard en al door de zoldering van de sluis ende heeft in groot perijckel des levens ghestaen 
vooraleer hij daaruit geraakte, zoals hij later getuigde. Of ook het paard deze tuimeling had overleefd, 
werd niet vermeld (De Vleesschauwer 1992).  
 
Het in opdracht van een polderbestuur uitvoeren van herstellingen aan een zeesluis gaf ook wel eens 
aanleiding tot problemen met de uitbetaling. Dat overkwam sluistimmerman Jooris Opschaep uit 
Assenede, die na herstellingswerken aan de zeesluis van de Albertpolder in 1675 nog een tegoed had 
van 365 gulden over arbeidsloon en levering van hout. Het polderbestuur zat dat jaar kennelijk slecht 
bij kas want de timmerman had na herhaaldelijk aandringen geen andere uitweg meer gezien dan één 
van de gezworenen in arrest te laten nemen. Deze daad was voor het polderbestuur aanleiding om ten 
laste van de polder een obligatie of schuldvordering tegen intrest uit te schrijven. Maar met deze 
obligatie had de timmerman nog altijd geen geld in handen. Ten langen leste verscheen hij persoonlijk 
op de algemene vergadering van de ingelanden van de polder en eiste dat de obligatie zou worden 
afgelost, gevende voor reden sijn ghelt ten vuijtersten van noode te hebben. De algemene vergadering 
besliste echter dat de obligatie nog niet zou worden afgelost, zodat de ‘arme’ timmerman nog een 
tijdje op zijn zuurverdiende centen moest wachten.726 
Tijdens een inspectie van de zeesluis van de Zaamslagpolder aan Othene bleek in 1780 dat die over 
een lengte van 40 voeten of 11 m moest worden vernieuwd. Dit betekende ongeveer een derde deel 
van de totale lengte van de sluis. Waarom deze herstelling nodig was, wordt niet vermeld. Mogelijk 
speelde de zo gevreesde paalworm daarbij een rol. Sedert circa 1730 vormde dit beest een plaag voor 
de houten waterstaatsconstructies. In ieder geval ging het hier om een houten exemplaar en 
timmerman Abraham Huijssen kreeg de uitdrukkelijke opdracht dat hij de herstelling met Brabants 
hout moest uitvoeren. De kwaliteit ervan zou worden gecontroleerd door zijn collega, temmerbaas 
Cornelis van Veerdegem uit Axel. Het polderbestuur wilde ondanks deze kostelijke herstelling nog 
niet opteren voor een stenen vervanger.  
Enkele jaren later - in 1787 - bleek er wel degelijk door het ongedierte schade aan de zeesluis te zijn 
aangebracht. Schout Pieter Willemsen meldde aan de ingelanden van de polder dat de wormen de 
boom (bodem) zo schielijk opeeten dat men hieraan zo spoedig mogelijk iets moest doen. Besloten 
werd om de bodem van de sluis deels met bakstenen te metselen. Deze oplossing zou niet voldoende 
blijken te zijn, want in 1802 was er weer een grote uitgave nodig om de zeesluis te herstellen. Het ging 
in dit geval om een bedrag van 3.000 gulden. 

                                                 
724  Dit is het voorste gedeelte van de sluis tussen de buitendeuren en de binnendeuren in het midden van de 

sluiskoker. 
725 Deze deuren bevonden zich midden in de sluis. Door de druk van het oppervlaktewater gingen ze vanzelf open.  
726  Idem. 
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De polder verkeerde op dat moment in slechte financiële omstandigheden en kon het benodigde 
bedrag niet zelf betalen. Daarom moest er een lening worden afgesloten.727  
In 1831 bleek de zeesluis wegens haar slechte staat afgesloten te zijn. Er was aan de binnenzijde van 
de sluis een dam gelegd die bij een eventuele doorbraak het water moest tegenhouden. De afwatering 
van de polder gebeurde in die periode via de Spuiduiker in het zuidwesten van de polder en vervolgens 
via de sluis van de Koegorspolder op het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Twee keer per dag mocht 
de polder zijn binnenwater op die manier lozen. Het zouden de laatste ‘levensjaren’ van de zeesluis 
worden, want in 1847 werd ze uitgebroken. Dat gebeurde door Bastiaan Vriend van der Beek en 
Cornelis van der Hooft, dijkwerkers te Zaamslag, en Pieter Wisse, timmerman te Zaamslag. Dit 
driemanschap had de afbraak op 26 augustus aangenomen voor 140 gulden. Uiterlijk op 1 oktober 
moest dit werk zijn afgerond. Bij de afbraak moest beschadiging van het uitgebroken hout zoveel 
mogelijk worden voorkomen, omdat het nadien in loten zou worden verkocht aan de meestbiedende. 
De aannemers moesten niet alleen de sluis uitbreken, maar ook het ontstane gat in de zeedijk opvullen 
met aarde. Hiervoor diende goede kleigrond te worden gebruikt die mocht worden gehaald uit de 
weide van Gerard van Driel, vlakbij de zeesluis.728  
Het lijkt eigenaardig dat de zeesluis van de Zaamslagpolder werd afgebroken en er geen nieuwe voor 
in de plaats kwam, maar door de drastisch veranderde uitwateringssituatie was dat niet meer nodig. 
Twee jaar voordien was namelijk de Oostelijke Rijkswaterleiding aangelegd, waarvan het laatste deel 
vanaf de Otheense Kreek via de Serlippenspolder naar de Oostbeer in Terneuzen liep. De Zaamslag-
polder kon dus voortaan via dit afwateringskanaal zijn binnenwater sueren. Bovendien bestonden er in 
1847 vergevorderde plannen om het schorgebied vóór de zeesluis van de Zaamslagpolder aan Othene 
in te polderen. De nieuw bedijkte polder of Nieuw-Othenepolder zou ook geen eigen zeesluis aan-
leggen, maar zijn water via de achtergelegen Otheense Kreek eveneens op de Oostelijke Rijkswater-
leiding lozen. Dit gebeurde via een houten heul die op de plaats van de voormalige zeesluis werd 
aangelegd. 
 
6.7.2.2 Verlegging van de zeesluis van de Zuiddorpe-Noord- en de Albertpolder 
De meeste zeesluizen bleven gedurende de loop van hun bestaan op de plaats liggen waar ze eens 
waren gebouwd. Soms was het nodig dat ze om afwateringstechnische redenen werden verplaatst.  
Een mooi voorbeeld hiervan is de zeesluis van de Zuiddorpe-Noordpolder. Tot 1672 maakte deze 
polder gebruik van de zeesluis van de Zuiddorpe-Zuidpolder, die zijn afwatering had op de Moer-
spuise watergang. De zeedijk van de Moerspuipolder werd echter om strategische redenen in dat jaar 
doorgestoken. Hierdoor slibde de uitwateringsgeul aan de zeesluis van de Zuiddorpe-Zuidpolder op, 
waardoor de uitwatering stropte. De Zuiddorpe-Noordpolder was nu gedwongen om een andere 
uitwateringsweg te zoeken. Het polderbestuur besloot om een eigen zeesluis te bouwen in de noorde-
lijke zeedijk van de polder, ter hoogte van de Conijnenbergh.729  
Wegens opslikking van de voorliggende schorren bleek deze locatie nog geen twintig jaar later 
eveneens niet meer geschikt te zijn. In 1690-91 werd daarom een nieuwe zeesluis gelegd bij het fort 
Sint-Gelein aan de oostelijke zeedijk van de polder. In 1698-99 bleek de zeesluis aan Sint-Gelein 
ingevallen te zijn, waardoor die geabandonneert ende verlaten geworden is. Opnieuw werd een 
zeesluis gebouwd in de noordelijke zeedijk, ditmaal tussen de forten Sint-Jan en Sint-Francies.730 
Nauwelijks vijfentwintig jaar later - in november 1724 - verkeerde de sluis in een deplorabele toestand 
en bij inspectie bleek ze gants onbequaem en rot te zijn. Weer moest worden uitgekeken naar een 
andere sluislocatie. In 1725 werd tussen de polders Zuiddorpe-Noord en Zuiddorpe-Zuid overeengeko-
men om op gezamenlijke kosten een nieuwe sluis aan te leggen in laatstgenoemde polder, waarbij de 
bijdrage van de Zuiddorpe-Noordpolder werd bepaald op 25%. De overeenkomst tot het gezamenlijk 
bouwen van de nieuwe zeesluis zou op 23 mei 1725 door beide partijen worden ondertekend, maar op 
het allerlaatste moment kwam er een kink in de kabel. 

                                                 
727  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1. 
728  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 179. 
729  Dit toponiem is gesitueerd in de huidige Canisvliet-Binnenpolder ter hoogte van het fort Sint-Francies, gele-

gen in het midden van de dijk tussen het fort Sint-Jan en de westelijke zeedijk.  
730  Dit moet in de buurt van de zeesluis uit 1672 zijn geweest. 
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Twee ingelanden van de Zuiddorpe-Zuidpolder, Jacobus Mijs en Michiel van de Voorde, vonden 
namelijk dat ze misleijt waren geweest door hun polderbestuur en uiteindelijk werd het contract niet 
ondertekend.  
In de Zuiddorpe-Noordpolder zat men erg met de kwestie in de maag en omdat er voor de komende 
winterperiode dringend een oplossing moest worden gevonden, wendde dijkgraaf Jan Matelé zich tot 
het Axelse stadsbestuur met de vraag om een onpartijdige expert aan te duiden. Die moest nagaan 
waar het best een zeesluis kon worden aangelegd, terug op de plaats waar de oude zeesluis van de 
Zuiddorpe-Noordpolder was gelegen of anders in de Zuiddorpe-Zuidpolder. Of zo’n expert is aan-
gesteld, is niet bekend. Wel bekend is dat beide polders uiteindelijk een eigen zeesluis hebben ge-
bouwd.  
In 1750 verkeerde de sluis van de Zuiddorpe-Noordpolder opnieuw in slechte staat, waardoor inun-
datie van de polder niet ondenkbeeldig was. Dit gevaar werd geconstateerd door twee temmerbaesen. 
Een jaar later besliste het polderbestuur om op de plaats van de oude een nieuwe houten sluis te 
leggen, waarvoor het beste Zeeuwse grenenhout moest worden gebruikt. Door de extreem hoge 
watervloed van die zomer liepen de kosten echter hoger op dan dat de aannemer had begroot.  
Het zou echter niet de laatste sluis en sluislocatie zijn voor de polder in kwestie. Dertig jaar later, in 
1781, besliste het polderbestuur dat door de opslikking van het voorliggende schorrengebied opnieuw 
naar een andere sluislocatie moest worden gezocht. 
Hypolite Frans Lippens uit Moerbeke (B) werd ingeschakeld om te onderzoeken hoe en waar een 
betere uitwatering voor de polder kon worden verkregen. Hij kwam tot de slotsom dat er een andere 
sluis moest worden gebouwd in de westelijke zeedijk van de polder. Aan deze zijde van de polder kon 
naar zijn idee via de drijvende schorren van het Lippenspoldertje731 een betere afwatering worden 
verkregen naar de grote Canisvlietkreek en zo naar het Sasse Gat en de Braakman. In 1782 besliste het 
polderbestuur op deze plaats een stenen sluis te bouwen die 6.000 gulden zou kosten. Hiervoor diende 
de polder een lening af te sluiten, aflosbaar op tien jaar. Gedurende die termijn zou een extra geschot 
worden geheven van één gulden per gemet om zo de lening tijdig te kunnen aflossen.732 Achteraf 
bezien had men misschien beter gewacht om deze extra uitgaven te doen, want enkele jaren later 
bestonden er definitieve plannen om het deels opgeslikte Axelse Gat en de schorren van Canisvliet te 
bedijken.  
Ook in de Albertpolder werd de zeesluis verlegd. Hier ging het niet om afwateringstechnische oor-
zaken, maar veeleer om een particulier belang dat in een militair-strategisch kleedje werd gestoken en 
op hoog politiek niveau werd uitgespeeld. 
De zeesluis of Zwarte Sluis lag in de noordwesthoek van de Albertpolder en zorgde voor de 
afwatering van een groot deel van de poldergronden op het Sasse Gat. In 1680 moest op last van de 
Staten-Generaal de zeesluis worden gedempt en diende de Albertpolder op eigen kosten een nieuwe 
sluis in de zeedijk van de Sint-Pieterspolder te bouwen. De nieuwe sluislocatie lag vlakbij de fortifi-
catiewerken van Philippine. Als reden voor de verlegging werd aangevoerd dat de nieuwe zeesluis zo 
binnen de geschutsafstand van de Philippiense artillerie kwam te liggen, wat bij vijandelijkheden in de 
streek van belang kon zijn. Een zeesluis was om militair-tactische en strategische redenen altijd een 
belangrijk element bij oorlogvoering. Door het dichthouden van de sluizen kon namelijk het achter-
gelegen gebied onder water worden gezet, zodat een waterbarrière kon worden geschapen rond een 
vesting of een stad.  
Het bestuur van de Albertpolder vermoedde echter een andere reden voor de verlegging van de zee-
sluis.733 De gouverneur van Philippine was namelijk één van de eigenaren van de Sint-Pieterspolder, 
waarvan de herdijking op dat moment aan de gang was. Doorgaans moest op kosten van de polder-
eigenaren een sluis worden gelegd, maar door het verleggen van de zeesluis van de Albertpolder 
konden de kosten ervan door de eigenaren worden uitgespaard. De Albertpolder stuurde twee afge-
vaardigden naar Den Haag om het verleggen te beletten. De lobbypogingen bleven echter zonder 
resultaat en de bouw van een nieuwe zeesluis was onafwendbaar.  

                                                 
731  Het Lippenspoldertje was genoemd naar de bedijkers, de familie Lippens uit Moerbeke, waarvan Hypolite 

Frans Lippens een telg was. 
732 WZV/AA, Zuiddorpe-Noordpolder, nr. 1. 
733  De zeesluis lag namelijk op circa 2 km afstand van Philippine. 
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Vervolgens probeerde de Albertpolder de achterghelanden734 die via de Zwarte Sluis hun oppervlak-
tewater loosden op de Braakman, bij de financiering van de nieuwe zeesluis te betrekken. De betrok-
kenen waren het hier uiteraard niet mee eens en spanden een proces aan voor de Raad van Vlaanderen 
te Gent. De Albertpolder werd echter in het gelijk gesteld en de achtergelanden moesten 5.000 gulden 
bijdragen in de kosten van de nieuw te bouwen zeesluis. Veel animo om de bijdrage te betalen bestond 
er echter niet en bijgevolg wilde de Albertpolder niet aan de bouw van de nieuwe sluis beginnen. 
Om een en ander te bespoedigen, liet de gouverneur van Philippine op 29 oktober 1680 ‘stoppen ende 
toedammen de zeesluijse van den polder van Sint Albert genaemt de swarte sluijse’. Het water van het 
zuidelijk gelegen gebied bleef uiteraard toestromen, zodat de landerijen in de polder overstroomden. 
Om verdere overlast te voorkomen, liet de dijkgraaf van de Albertpolder op 22 november 1680 een 
dam leggen vlak voor de sluis die ten noorden van het dorpscentrum van Assenede lag en waardoor 
het oppervlaktewater van het achtergelegen gebied afwaterde. Deze daad bleef niet onopgemerkt door 
de Assenedenaren. Omdat ze nu met hetzelfde probleem van overstroming zaten opgescheept, trokken 
op 17 december van dat jaar de baljuw, burgemeester en schepenen, vergezeld van ‘een groote 
menichte van menschen met spaen (spaden) schuppen bijlen ende haecken’ naar de dam voor de sluis. 
De groep was bovendien vergezeld door 25 gewapende mannen uit het dorpscentrum van Assenede. 
Ze staken de dam door en keerden vervolgens huiswaarts.  
De dam werd nadien opnieuw aangelegd en de commandant van Sas van Gent stuurde een afgezant 
naar Assenede om de doorsteking ervan te verbieden. Het antwoord van de eigenzinnige Assenede-
naren was dat ze dit niet zouden doen zolang ze er geen directe schade van ondervonden. Zodra dit wel 
het geval was, zou niets of niemand hen ervan kunnen weerhouden om de dam opnieuw te verwij-
deren. Een klaar en duidelijk antwoord en tezelfdertijd een soort bedekte ‘oorlogsverklaring’. Om een 
oogje in het zeil te houden, werden er 36 soldaten uit de vesting Sas van Gent bij de dam gelegerd. 
Kort nadien werd er een akkoord gesloten tussen Assenede en de Albertpolder en werd de Zwarte 
Sluis heropend, zodat er een einde kwam aan de onhoudbare toestand.  
De aanbesteding van de nieuwe zeesluis gebeurde in het voorjaar van 1681 en zou 5.875 gulden 
kosten. De bouw ervan was op zich niet voldoende, want er moest ook nog een nieuw afwaterings-
kanaal door de Sint-Pieterspolder worden gegraven, zodat het oppervlaktewater van het achterliggende 
gebied naar de nieuwe zeesluis kon worden afgevoerd. De kosten daarvoor bedroegen 4.300 gulden. 
Daarnaast diende er ook nog grond te worden onteigend voor het graven van dit kanaal. De totale 
kosten van de aanleg van sluis, inclusief het afwateringskanaal, onteigeningskosten etc. werden 
berekend op 13.000 gulden. De Sint-Pieterspolder weigerde echter naar evenredigheid in de kosten bij 
te dragen. Ze wilden wel een financiële bijdrage leveren, maar dan ‘naer advenant dat hun soude 
costen een cleijn sluijseken proportioneel aen hemlieden polder’. Uiteindelijk werd de Sint-Pieters-
polder door de Raad van State te Den Haag verplicht om eveneens naar evenredigheid bij te dragen.  
Het graven van het kanaal liet echter op zich wachten, want de Sint-Pieterspolder weigerde zijn aan-
deel te betalen. De problemen bleven maar aanslepen en in 1688 was de afwatering nog steeds niet in 
orde. Op 27 en 28 mei van dat jaar liet de commandant van Philippine de Zwarte Sluis in de Albert-
polder dempen ende onbruijckbaer maecken. Men groef daartoe de dijkaarde boven de sluis aan de 
landzijde weg. Vervolgens werd de sluiszoldering aan gruzelementen gekapt en de sluis met aarde 
gevuld. De Albertpolder probeerde via lobbypogingen in Den Haag de sluis te laten herstellen. Heel de 
onverkwikkelijke affaire was ondertussen aan de Prins van Oranje ter ore gekomen. Bij zijn bezoek 
aan Vlaanderen in juli van dat jaar zou hij zich persoonlijk van de problematiek op de hoogte laten 
stellen en een definitief oordeel vellen.  
Dit oordeel viel ten nadele van de Albertpolder uit. De aanleg van het afwateringskanaal diende zo 
spoedig mogelijk te worden voltooid, zodat de nieuwe zeesluis in de Sint-Pieterspolder kon worden 
opengesteld. De oude zeesluis moest worden uitgebroken en met het hout diende de Albertpolder een 
nieuwe en kleinere binnensluis te bouwen in de (grens)dijk aan het gehucht het Holleken te Assenede, 
waardoor het water uit het achterliggende gebied via het nieuw gegraven kanaal door de Sint-
Pieterspolder naar de sluis nabij Philippine kon worden afgeleid. Het overblijvende hout moest 
openbaar worden verkocht (De Vleesschauwer 1992). 
 
 

                                                 
734  Het ging hierbij om de polder- en zandgebieden van de dorpen Assenede, Zelzate (deels) en Ertvelde (deels). 
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6.7.3 Stenen zeesluizen 
In 1782 werd in de Zuiddorpe-Noordpolder een stenen zeesluis aangelegd die de oude houten sluis  
verving. Voor de bouw ervan werd Rupelmondse natuursteen gebruikt.735 Volgens het bestek diende 
de sluis 1,10 m breed en de rechtstaande zijmuren 82,5 cm hoog te zijn. De sluis moest bovenaan 
worden afgesloten met een halfrond gewelf. Het ging hier maar om een kleine sluis, waarvan de kost-
prijs 2.800 gulden bedroeg. Het polderbestuur sloot hiervoor een lening af à 4% rente.736 
 
6.7.3.1 Problemen met de zeesluis in de Lovenpolder 
In 1738 bleek de zeesluis in de Lovenpolder in seer defectueusen toestand te verkeren. Aan de zeezijde 
was de bodem door het zeegewormte opgevreeten en aan de landzijde was de bodem al meer dan een 
eeuw oud. Aangezien de sluis was gebouwd op kosten van de Koude-, Loven- en Willemskerke-
polder737, besloten deze polders gezamenlijk een nieuwe stenen sluis te bouwen. Een dergelijke sluis 
zou bestand zijn tegen de vraatzucht van de zo gevreesde paalworm. 
De afwatering van de Oud-Westenrijk- en de Goesschepolder gebeurde eveneens via deze sluis en de 
beide polders betaalden daarvoor suatiegeld. Eerstgenoemde polder tekende protest aan tegen de 
nieuwbouwplannen en beriep zich op het suatiecontract van 1648.738 In dit contract stond vermeld dat 
het suatiegeld niet alleen voor de afwatering van het binnenwater diende, maar ook voor het 
onderhoud van de zeesluis. Bovendien moesten alle betrokken polders739 volgens het contract bij de 
bouw van een nieuwe sluis naar evenredigheid van hun grootte bijdragen.740  
De Oud-Westenrijkpolder was bevreesd voor de hoge kosten van nieuwbouw en stelde daarom voor 
om de zeer gebrekkige zeesluis te repareren. Daarenboven wilde de polder schriftelijke bewijzen 
waaruit kon worden afgeleid dat de Koude-, Loven- en Willemskerkepolder jaarlijks de nodige repa-
raties hadden gedaan aan de sluis, zoals in het suatiecontract stond bepaald. Blijkbaar waren hierover 
twijfels gerezen. Bovendien zouden de drie genoemde polders financieel bevoordeeld worden bij de 
bouw van een nieuwe stenen zeesluis. Door de nieuwbouw zouden ze namelijk gedurende vele jaren 
bevrijd zijn van onderhoudskosten, terwijl de twee overige polders verplicht bleven om het jaarlijkse 
suatiegeld te betalen. De landerijen van de drie noordelijke polders zouden door de betere afwatering 
ook een hogere verkoopwaarde krijgen, terwijl die van de twee zuidelijke polders daarentegen in 
waarde zouden dalen, omdat er voor de financiering van een nieuwe sluis een lening zou moeten 
worden afgesloten met deze landerijen als onderpand. Deze laatste overweging was mede ingegeven 
door het feit dat de eigenaren van de Oud-Westenrijkpolder het afgelopen decennium door de slechte 
geldingen der granen en misoogsten bijna in staat van faillissement waren gekomen. 
Ondanks deze protestgeluiden werd overeengekomen om op 8 juli 1739, ’s ochtends om acht uur, een 
oculaire inspectie of een onderzoek ter plaatse te houden van de betwiste zeesluis. De eigenaren van de 
Oud-Westenrijkpolder hadden hiervoor een deskundige meester-timmerman uit Middelburg gestuurd. 
Voor de drie noordelijke polders waren Cornelis Brol en Pieter Stoffels uit Terneuzen als experts 
aanwezig. Beide laatsten bevestigden na de inspectie schriftelijk dat de staat van de zeesluis ‘zeer slegt 
[was] en qualijck of genoegsaem niet te repareren, ten waere met seer groote kosten’. De herstelkosten 
zouden in hun ogen meer dan de helft van een nieuwe zeesluis bedragen en dan zou het nog maar 
lapwerck weesen. Ze raamden deze op ruim 1.500 gulden. Op basis van dit schriftelijk rapport beslis-
ten de drie noordelijke polders dat de bouw van een nieuwe sluis onafwendbaar was.  
De mening van de meester-timmerman die namens de Oud-Westenrijkpolder de inspectie had gedaan, 
was uiteraard ook van belang. Die moest echter eerst verslag uitbrengen aan de grootgrondeigenaren 
van de Oud-Westenrijkpolder te Middelburg.  
 

                                                 
735  Als hoeksteen werd blauwe Doornikse steen gebruikt. 
736  WZV/AA, Zuiddorpe-Noordpolder, nr. 1. 
737  Beide laatste polders vormden samen het waterschap Loven- en Willemskerkepolder. 
738  Dit contract was afgesloten tussen de Koude-, Loven- en Willemskerkepolder enerzijds en de Oud-Westen-

rijk- en Goesschepolder anderzijds. 
739  Dus ook de Oud-Westenrijk- en de Goesschepolder. 
740  De Oud-Westenrijk- en de Goesschepolder moesten samen 40% bijdragen in de bouw van een nieuwe zee-

sluis. Dit percentage was berekend naar hun grootte in ha. 
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Dijkgraaf Guille Alvarez reisde namens de drie noordelijke polders naar Middelburg, waar een bijeen-
komst was gepland met de twee belangrijkste eigenaren van de Oud-Westenrijkpolder. Daar was ook 
de Middelburgse meester-timmerman bij aanwezig en die verklaarde dat de zeesluis in de Lovenpolder 
nog kon worden gerepareerd. Naar zijn zeggen had hij op Walcheren sluizen in nog slechtere staat 
gerepareerd. Op de vraag van de dijkgraaf om een kostenraming van de reparatie te geven, antwoordde 
hij dat die vermoedelijk tussen de 1.000 en de 1.200 gulden zou bedragen. Dat was een stuk lager dan 
de raming van zijn Terneuzense collega’s, maar een exacte prijs geven was niet mogelijk omdat hij de 
sluis niet tot in detail had geïnspecteerd. Daarna volgde wat over en weer gepalaver tussen de dijkgraaf 
en de twee grote gelanden. Eerstgenoemde verdedigde daarbij de stelling dat indien er 60% of meer 
reparatiekosten aan een sluis waren, er beter een nieuwe kon worden gebouwd. De eigenaren van de 
Oud-Westenrijkpolder bleven er van hun kant op hameren dat ze nog steeds geen documenten hadden 
gezien waaruit bleek dat de drie noordelijke polders in het verleden uitgaven hadden gedaan voor het 
onderhoud van de zeesluis. Uiteindelijk werd beslist dat de Oud-Westenrijkpolder een meer 
gedetailleerd reparatierapport zou laten opmaken. 
Korte tijd later kreeg de dijkgraaf een brief van de eigenaren van de Oud-Westenrijkpolder waarin 
stond vermeld dat ze de zeesluis door kundige lieden hebben (sic) laten examineren. Ook die waren tot 
de slotsom gekomen dat de sluis in kwestie nog wel degelijk kon worden gerepareerd en daarom een 
nieuwe sluis niet nodig was. 
Bovendien gelastten de briefschrijvers de dijkgraaf om de nodige reparaties zonder dralen uit te 
voeren. Reparaties die tot dan toe waren vernegligeert. Om wat druk achter hun brief te zetten, zonden 
ze een notaris, bijgestaan door twee getuigen, naar de dijkgraaf om hem te verplichten die reparaties 
nog voor het winterseizoen daadwerkelijk uit te voeren. Indien niet op het verzoek zou worden ingaan, 
moest de notaris de kosten en schade die de eigenaren van de Oud-Westenrijkpolder al hadden geleden 
en nog zouden lijden door het niet goed functioneren van de zeesluis, verhalen op de drie noordelijke 
polders. De Oud-Westenrijkpolder stelde zich dus hard op. 
Op een nadien gehouden vergadering van de drie noordelijke polders werd beslist om een derde partij 
als deskundige in te schakelen. Hierbij was het oog gevallen op slands inspecteur Adriaen Bommenee. 
Deze hoofddirecteur van de Zeeuwse waterstaat kwam op 16 september de betwiste sluis inspecteren 
en stelde hiervan een rapport op. Daaruit bleek dat de sluijse genoegsaem niet reparabel te zijn (sic) en 
alles wat daer aan stonde gedaan te worden waare gelt verquisten. Met dit rapport in de hand vertrok-
ken de dijkgraaf en twee gezworenen op 27 november 1739 naar Middelburg om de eigenaren van de 
Oud-Westenrijk- en Goesschepolder alsnog te overhalen tot de bouw van een nieuwe zeesluis en 
daarbij tot een minnelijke schikking te komen. Aanvankelijk bleven die hun been stijf houden, maar na 
een nachtje slapen werd de dag nadien toch een overeenkomst gesloten tussen de beide partijen. Hierin 
stond vermeld dat de noordelijke polders naar eigen goeddunken een nieuwe zeesluis tsij van hout of 
steen mochten laten bouwen. Het bestuur en beheer hierover zou in handen blijven van de drie 
noordelijke polders. Volgens de overeenkomst moesten beide zuidelijke polders eenmalig een bedrag 
van één gulden per gemet aan de noordelijke polders betalen. Voor dit bedrag waren ze gedurende de 
komende zestig jaar vrijgesteld van het betalen van suatiegeld of bijdragen in de onderhoudskosten 
van de nieuwe zeesluis. Na die periode zouden de bepalingen uit het contract van 1648 weer van 
kracht zijn. Kortom eind goed al goed. 
Uiteindelijk werd besloten om de zeesluis grotendeels te vernieuwen en daarvoor goed Vlaams 
eikenhout te gebruiken, dat blijkbaar voldoende bestand was tegen de paalworm. Aan de zeezijde zou 
de sluis worden voorzien van puntdeuren en aan de landzijde van een schuif die men in noodgevallen 
kon laten zakken. De nog goede delen van de bestaande zeesluis werden behouden.741 Waarom er 
uiteindelijk toch werd geopteerd voor een herstel van de bestaande sluis en niet voor een complete 
vernieuwing (eventueel in steen), is niet bekend. Wel blijkt uit deze controverse dat het gezamenlijk 
gebruik van een uitwateringssluis door verschillende polders kon leiden tot grote problemen, vooral in 
perioden van economische recessie. 
De afwatering van de vijf polders die uitwaterden via de zeesluis van de Lovenpolder, gebeurde van de 
ene naar de andere polder via binnensluisjes door de binnendijken tussen de polders. Deze sluisjes 
waren doorgaans van eenvoudige makelij. In maart 1791 bleek de Koudepolder geïnundeerd te zijn.  

                                                 
741  WZV/VBP, Waterschap Loven- en Willemskerkepolder (Ao 1739). 
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Het binnensluisje in de scheidingsdijk tussen deze polder en de Lovenpolder was daardoor seer on-
tramponeert geraakt en ook een deel van de Lovenpolder was overstroomd. Om te voorkomen dat dit 
probleem zich in de toekomst opnieuw zou voordoen, werd beslist dat op kosten van de Koudepolder 
een schuif zou worden gemaakt aan de zijde van de Lovenpolder. Bij een nieuwe inundatie van de 
Koudepolder kon de Lovenpolder door middel van die schuif het sluisje afsluiten, zodat de waterover-
last zich uitsluitend zou beperken tot de Koudepolder. Alleen in geval van calamiteit mocht deze 
schuif mocht worden neergelaten door de Lovenpolder. Deze overeenkomst betekende dus dat de 
Lovenpolder in principe de macht kreeg over de afwatering van zijn buurpolder!  
In de loop van de negentiende eeuw werd er in de Lovenpolder een stenen zeesluis gelegd. Deze had 
slechts één koker en dat bleek in de jaren 1870 onvoldoende te zijn om het binnenwater van de direct 
omliggende polders te lossen. In 1876/1877 bestonden er plannen om het debiet van de zeesluis te 
vergroten. Daarbij kwamen twee mogelijke oplossingen in beeld. De eerste hield de aanleg in van een 
gietijzeren kokerbuis naast de bestaande zeesluis. De tweede bestond erin om een nieuwe stenen 
zeesluis naast de bestaande te leggen. De kostprijs voor beide oplossingen was praktisch even hoog, 
namelijk circa 9.000 gulden. Hoewel het bestuur van het waterschap Loven- en Willemskerkepolder 
aanvankelijk opteerde voor de gietijzeren kokerbuis, werd in 1877 uiteindelijk beslist om een tweede 
stenen zeesluis aan te leggen. 
De dijk waarin de nieuwe sluis zou worden aangelegd, behoorde echter in eigendom toe aan O. 
Groverman, een grootgrondbezitter in Gent en daarom moest er eerst een vergunning worden verkre-
gen van genoemde eigenaar. Het jaar nadien werd de bouw van de nieuwe stenen zeesluis aanbesteed. 
De laagste inschrijver bleek Daniël Tholens uit Hoek te zijn voor 11.719 gulden, wat ongeveer 30% 
hoger was dan begroot. Tijdens de aanleg van de zeesluis werden er gebreken en verzakkingen ont-
dekt. Volgens de dijkgraaf was dit te wijten aan de regenval van de voorafgaande periode, waardoor 
het bovendeel van het buitenfront gedeeltelijk was afgeschoven. Gelukkig was er door die verzakking 
geen schade ontstaan aan het sluisgewelf. Daarom werd besloten om een deel van het buitenfront af te 
breken en opnieuw op te metselen. Dit betekende wel een meerkost van 125 gulden. De dijkgraaf 
beklemtoonde dat de aannemer hiervoor niet aansprakelijk kon worden gesteld, want hij had zijn werk 
tot dan toe volgens het bestek goed uitgevoerd. Op 24 juli 1878 werd de nieuwe zeesluis officieel 
opgeleverd.742 
De suatie- of uitwateringsgeul vóór de oude zeesluis kon door geregeld spuien worden opengehouden. 
Sinds 1895 was spuien echter niet meer mogelijk omdat zowel de geul als de oude zeesluis waren 
opgeslikt. Dit probleem trachtte men op te lossen door het slijk uit de suatiegeul en de oude zeesluis 
met de schop te laten wegscheppen. Het werk was aangenomen door een aantal arbeiders voor 
honderd gulden. Na zes laagwatertijen achtereen het slik te hebben verwijderd gaven ze hun werk op 
omdat bij elk hoogwatertij bijna evenveel slik werd aangevoerd dan dat ze voordien hadden ver-
wijderd. Het was dus als dweilen met de kraan open! Als nieuwe oplossing voor het probleem zou het 
slik uit de oude sluiskoker worden verwijderd en het slik vóór de buitendeuren worden weggehaald. 
Vervolgens zou de nieuwe zeesluis bij de eerste gunstige gelegenheid tijdelijk worden gesloten, zodat 
het water alleen via de oude zeesluis op de suatiegeul kon worden geloosd. Door de kracht van het 
uitstromende water zou hopelijk het slik uit de suatiegeul worden weggespoeld.743 
 
6.7.4 Gemalen744 
6.7.4.1 Gemaal Lovenpolder 
In de noordoostelijke hoek van de Wevelswaaldijk lagen begin jaren zeventig van de vorige eeuw twee 
uitwateringssluizen vlak naast elkaar. Door de oostelijke werd het binnenwater uit de polders Van 
Wyckhuyse, Kleine Zevenaar, Nieuw-Westenrijk, Oud-Westenrijk, Koude, Goessche, Willemskerke 
en Loven geloosd op de Westerschelde. Circa 2.000 ha waterden op deze sluis af. Via een wachtsluis 
in de noordelijke dijk van de Lovenpolder stroomde het water door een ervoor gelegen spuikom745 
naar de genoemde uitwateringssluis. 

                                                 
742  WZV/VBP, waterschap Loven- en Willemskerkepolder, (5 juni 1879). 
743  Idem, (16 juni 1896). 
744  Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van informatie die is verstrekt door ing. J.I. Meesen, voormalig 

hoofd Technische Dienst van het waterschap De verenigde Braakmanpolders. 
745  Deze spuikom dient tegenwoordig als bluswatervijver voor het nabijgelegen chemisch bedrijf Dow-Benelux. 
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De westelijke sluis fungeerde als suatiesluis voor het gehele Braakmangebied, inclusief enkele aan-
grenzende polders. Dit afwateringsgebied was circa 8.000 ha groot. Bovendien waterde het achter-
liggende Belgische gebied via de Isabellasluis bij Boekhoute en de Braakman eveneens langs deze 
sluis af op de Westerschelde. Dit gebied had een oppervlakte van circa 14.000 ha. 
Rond het midden van de jaren zeventig waren de plannen tot de bedijking van de Mosselbankenpolder 
in een vergevorderd stadium.746 De afwatering van deze polder zou via een duiker naar de achterlig-
gende Braakmanpolder worden geleid. In diezelfde periode bestonden er ook plannen om de zeedijken 
ten westen van Terneuzen op deltahoogte te brengen. Het oostelijk deel van de Wevelswaaldijk - 
tussen de nieuw aan te leggen Mosselbankenpolder en de Nieuw-Neuzenpolder - moest in die context 
ook worden verhoogd en verzwaard. Dit had implicaties voor de bestaande uitwateringssluis van het 
waterschap De verenigde Braakmanpolders, die in de meest oostelijke punt van deze dijk lag. In het 
beste geval moest de zeesluis 15 m worden verlengd, in het slechtste 90 m! In dat laatste scenario 
diende er een verbindingscorridor te worden aangelegd tussen het bestaande industrieterrein van het 
chemisch bedrijf Dow in de Nieuw-Neuzenpolder en het nieuwe terrein van dit bedrijf in de aan te leg-
gen Mosselbankenpolder. Deze corridor was aan de binnenzijde van de zeedijk van de Wevelswaals-
dijk voorzien. 
De uitvoering van dit scenario zou tot hoge kosten leiden voor het waterschap omdat de bestaande 
uitwatering van de Lovenpolder - die vlakbij de zeesluis van het waterschap was gelegen - daardoor in 
het gedrang zou komen. Daarom was er door het dagelijks bestuur van het waterschap al herhaaldelijk 
overwogen om een andere uitwatering voor de Lovenpolder te creëren. De bouw van een gemaal 
kwam ook aan de orde, maar de hoge kosten ervan weerhielden het waterschap om tot uitvoering van 
die plannen over te gaan. Door de Deltawerken kwam de zaak anders te liggen. De kostprijs voor de 
bouw van een gemaal met de nodige aanpassingswerken bleek namelijk even duur als de verlenging 
van de zeesluis (tot 90 m) na de verbreding van de Wevelswaaldijk en de extra aan te leggen 
verbindingscorridor.747 Het Rijk kwam financieel tussen voor de verlenging van de uitwateringssluis 
tot 15 m. De extra kosten van verlenging tot 90 m werd door het chemisch bedrijf Dow betaald. Op die 
manier kon het gemaal toch worden gerealiseerd. Aan de bouw ervan waren een aantal voordelen 
verbonden. Eerst en vooral betekende de niet-aanleg van een tweede uitwateringssluis een versteviging 
van de hoofdwaterkering, c.q. de deltadijk. Bovendien kon met een gemaal een betere peilhandhaving 
voor het afwateringsgebied worden bewerkstelligd en ook het waterpeil op de Braakmankreek beter 
worden geregeld. Het gemaal werd gebouwd in de voormalige zeedijk van de Lovenpolder, ten oosten 
van de scheidingsdijk met de Koudepolder. Naar dit gemaal moest nog een suatiekanaaltje worden 
gegraven vanuit de Voorste Kreek in de Lovenpolder, dat als boezem fungeerde voor het water van de 
omliggende polders. De aanbesteding ervan gebeurde op 3 november 1975 en werd gegund aan een 
gelegenheidscombinatie, bestaande uit de firma Bosman te Piershil en AZV te Sluiskil.748  
 
Tabel 99  Technische gegevens en stichtingskosten van het gemaal ‘Lovenpolder’. 
Technische gegevens 
Capaciteit   2 pompen, elk 87,5 m3/minuut 
Gemiddelde opvoerhoogte  H. stat. 1,40 mwk-Hman. 2,25 mwk 
Soort pompen   Verticale schroefpompen 
Soort aandrijfmiddel  2 st. elektrische motoren 100 pk 
In hoeverre geautomatiseerd   Volledig geautomatiseerd incl. krooshekreinigers; ook handbedienbaar 
Opleveringsdatum   November 1976 
Stichtingskosten 
1. Bouwkundig gedeelte waaronder toeleidingskanaal  346.669 gulden 
2. Installatie  810.626 
3. Grondaankoop  9.000 
4. Pachtvergoeding  12.448 
5. Vestiging zakelijk recht       320 
6. Kosten ontwikkeling en toezicht 122.267 
7. Aansluitingskosten elektra  47.954 
Totaal 1.349.284 

                                                 
746  Zie ook paragraaf 2.8.1. 
747  Beide in het kader van de uit te voeren Deltawerken. 
748  Eerstgenoemd bedrijf stond in voor het elektromechanisch gedeelte en het laatstgenoemde voor het bouw-

kundige en cultuurtechnische gedeelte. 
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De officiële ingebruikstelling van het gemaal ‘Lovenpolder’ gebeurde in september 1977 (Tabel 99). 
 
6.7.4.2 Gemaal Othene 
Aan de oostzijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen bleek de uitwatering in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw ook niet goed te voldoen. Dit kwam door het (te) geringe lozingsverval in de bestaande 
uitwateringssluis te Othene, dat slechts 0,30 m bedroeg. Hierdoor kwam de afwatering van het 
zuidelijk gelegen poldergebied inclusief het Belgische achterland in het gedrang.749 Een andere manier 
om de lozing van het binnenwater aan de oostzijde van het kanaal te bevorderen, was daarom nodig. 
Na een grondige studie bleek dat de lozingscapaciteit alleen kon worden verbeterd door de bouw van 
een gemaal bij Othene. In het bestaande waterbeheersingplan750 was deze mogelijkheid niet voorzien 
en daarom kon er geen subsidie worden verkregen van het Rijk. Een oplossing kwam in het verschiet 
toen bleek dat de Spuikreek, die in het kader van het waterbeheersingsplan verruimd moest worden, 
sterk verontreinigd was met zware metalen, waaronder arseen. 
Deze wetenschap gaf extra onderhandelingsruimte voor het ‘aanpassen’ van de bestaande uitwate-
ringssluis te Othene. Bij de technische dienst van het waterschap De Drie Ambachten was men 
ondertussen namelijk op het ingenieuze idee gekomen om in twee van de drie kokers van de sluis 
verticaal beweegbare waterpompen te plaatsen die samen met de nodige bouwkundige aanpassingen 
het waterpeil in de sluis konden verhogen tot boven het hoogst bekende waterpeil op de Wester-
schelde. Op die manier kon ook bij hoogwater met volle capaciteit op de Westerschelde worden 
geloosd, waardoor een afwateringsgebied van circa 20.000 ha (waarvan circa 6.000 ha Belgisch 
achterland) de beschikking zou krijgen over een goede uitwatering.  
In juli 1986 werd het principeplan ter goedkeuring aan de algemene vergadering van het waterschap 
voorgelegd en aanvaard. Het plan werd vervolgens toegezonden aan de Landinrichtingsdienst in 
verband met een mogelijk te verkrijgen subsidie van het Rijk. Na een principetoezegging werd de 
uitvoering van het plan in handen gegeven van een ‘bouwteam’, bestaande uit vertegenwoordigers van 
het gespecialiseerde bedrijf Flygt-pompen te Dordrecht, vertegenwoordigers van het waterschap en de 
Landinrichtingsdienst en bijgestaan door ingenieurs van het adviesbureau Grontmij. De bouwkosten 
werden geraamd op circa 1.800.000 gulden. Voor de bemalinginstallatie werden door de firma Flygt in 
Zweden speciaal twee grote pompen vervaardigd die volautomatisch konden worden bestuurd (Tabel 
101). 
Omdat het sluizencomplex te Othene in beheer was bij Rijkswaterstaat, moest een beheersoverdracht 
worden gemaakt met het waterschap De Drie Ambachten. Dit gebeurde in april 1990. De aanbesteding 
van het werk had al enkele maanden voordien plaatsgevonden751 en het gemaal werd officieel in 
gebruik genomen op 8 november 1990.752 De totale kosten ervan bedroegen 2.221.156 gulden, waar-
van het Rijk 2.206.300 gulden betaalde, of ruim 99%. Door het aanbrengen van een bemalingsinstal-
latie in een bestaande vrijvervalsluis, was een uniek afwateringssysteem ontstaan dat in de Neder-
landse waterstaatsgeschiedenis zijn weerga niet kende.753 Zeeuws-Vlaanderen liep dus opnieuw 
voorop. 
 
Tabel 100  Begrotingsoverzicht van de kosten aan het gemaal ‘Othene’. 
Bouwkundige aanpassingen aannemingsbedrijf Simons te Terneuzen    295.000 
Electro-mechanisch deel incl. levering van de pompen door de fa. Bosman te Piershil      1.143.530 
Verrekenbare post ‘onvoorzien’      41.440 
Bijkomende kosten PZEM754     150.000 
Directiekosten Grontmij     160.000 
Totaal   1.789.970 
 
 

                                                 
749  Het (gewenste) boezempeil in de Otheense Kreek bedroeg NAP - 1,60 m en het normaal laagwaterpeil op de 

Westerschelde bedroeg NAP - 1,90 m. Dit betekent dus maar een verschil van 0,30 m. 
750  Zie hiervoor ook paragraaf 6.4.3. 
751  De aanbesteding gebeurde op 30 november 1989. 
752  Ter gelegenheid hiervan werd een aantal flessen wijn gebotteld en van een ‘bijpassend’ etiket voor-zien. 
753  Er bestond ook in België grote belangstelling voor dit systeem. 
754  PZEM is het acroniem voor Provinciale Zeeuwse Electriciteitsproductie Maatschappij. 
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6.8 Waterzuivering 
 
Aandacht voor de verontreiniging van het oppervlaktewater bestond er al in de late middeleeuwen. 
In diverse dorpen waar vlasroterijen werden geëxploiteerd, bestonden er reglementeringen ter voor-
koming van de verontreiniging van sloten, grachten en beken.755 De industriële ontwikkeling in de 
tweede helft van de 19de eeuw zorgde ervoor dat de bevolking in de steden groeide. Het gevolg was dat 
de verontreiniging van water, bodem en lucht sterk toenam, zodat de hygiënische omstandigheden in 
de steden aanzienlijk verslechterden. Het oppervlaktewater raakte vervuild en daardoor het drinkwater 
besmet, waardoor onder meer cholera uitbrak. Om dit probleem op te lossen werd in enkele steden 
begonnen met de aanleg van rioleringen. Desondanks bleef de situatie op veel plaatsen slecht. In 1873 
boden de inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht aan de minister van Binnenlandse Zaken een 
Ontwerp van wet tot voorziening tegen verontreiniging van de bodem, van de dampkring en van de 
openbare wateren door faecale stoffen en van vuil aan. Het ontwerp ontmoette echter te veel politieke 
tegenstand. Nadien zouden er allerlei commissies op landelijk en regionaal vlak zich met de veront-
reiniging bezighouden. 
Op landelijk vlak waren dat de ‘Nederlandsche Vereniging tegen Water-, Bodem-, en Luchtveront-
reiniging’ (1909) en het ‘Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater’ (1920). In Zeeuws-Vlaande-
ren hielden de ‘Commissie tot bestudering van de waterhuishouding van Zeeuwsch-Vlaanderen’ en de 
‘Kleine Commissie vlasroterijen in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen’ zich met deze materie bezig.  
Door de industrialisatie van de Kanaalzone in het laatste kwart van de 19de eeuw en het begin van de 
20ste eeuw756 werd het oppervlaktewater in midden Zeeuws-Vlaanderen steeds sterker verontreinigd.  
De suikerfabrieken bij Sas van Gent loosden hun afvalwater op de Westelijke Rijkswaterleiding die zo 
tot een open riool werd. Deze waterleiding liep dwars door de dorpskern van Sluiskil en reeds in de 
jaren twintig namen de klachten van stankoverlast toe. Over de klachten werd wel gesproken, maar tot 
een oplossing kwam het niet. Na de Tweede Wereldoorlog werd de kwestie opnieuw acuut. 
 
Tabel 101  Onroerende goederen van de AWL die op 1 januari 1980 werden over- 
Gedragen aan het waterschap Axeler Ambacht. 
Onroerend goed Ligging Gemeente 
Rioolgemaal en erf Westsingel Axel 
Pompput en erf Langeweg Axel 
Beplant terrein Sint-Marcusstraat Axel 
Pompput Emmabaan Axel 
Pompgebouw, erf en tuin Klapstraat Axel 
Pompput Zuiddorpseweg Axel 
Trambaan Albertpolder Sas van Gent 
Rioolgemaal en bouwland Kleine St. Albertpolder Sas van Gent 
Gemaal en erf Molenstraat Sas van Gent 
Pompput Graafjansdijk Sas van Gent 
Gemaal en erf Koegorsstraat Terneuzen 
Zuiveringsinstallatie en erf Axelsestraat Terneuzen 
Vijzelgemaal, zijkant weg en erf Kanaal Gent-Terneuzen Terneuzen 
Pompgebouw en erf Scheldedijk Terneuzen 
Pompput - Sluiskil 
Pompput - Sluiskil 
Pompput Hoogtepad Zaamslag 
Pompput Zaamslagveer Zaamslag 
Pompgebouw Julianastraat Hoek 
Gemaal - Sas van Gent 
Gemaal - Hoek 
Gemaal - Terneuzen-Zuid 
Gemaal - Terneuzen-

Westerschelde 
Gemaal - Axel 
De overname van de AWL door het waterschap Axeler Ambacht omvatte 70 km afvalwater- 
transportleidingen en daarnaast gemalen, pompputten etc. 
 

                                                 
755  De verontreiniging door vlasroterijen gebeurde in Zeeuws-Vlaanderen nog tot ver in de twintigste eeuw. 
756  Aanvankelijk voornamelijk bij Sas van Gent en Sluiskil. 
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In 1949 kwamen er discussies op gang over de manier waarop het industrie- en rioolwater op ‘verant-
woorde’ wijze kon worden geloosd. Als gevolg hiervan werd in 1957 een ‘Commissie van samen-
werkende gemeenten in de kanaalzone’757 opgericht, onder voorzitterschap van ir. Dikötter. Hieruit 
ontstond in 1960 de ‘Afvalwaterleiding Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen (AWL)’. Dit intergemeen-
telijke openbaar lichaam zou zorgen voor de realisering van een gesloten afvalwaterleidingsysteem in 
de Kanaalzone.758  
Enkele jaren later kwam de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (1970) in voege. Volgens deze 
wet werden de waterkwaliteit en de waterzuivering een bevoegdheidsmaterie voor de provincie. De 
provincie Zeeland schoof op haar beurt die verantwoordelijkheid door naar de waterschappen. Als 
gevolg hiervan ontstond er een hele hetze. Enerzijds tussen de waterschappen Axeler Ambacht en De 
verenigde Braakmanpolders over de vraag wie de overname van de AWL toekwam, en anderzijds 
tussen de AWL en beide waterschappen in verband met het feit dat de AWL haar bevoegdheid niet 
zomaar wilde laten afnemen.759 Het zou leiden tot een jarenlange (politieke) strijd en getouwtrek 
tussen de betrokken partijen.760 In 1980 werd de AWL opgeheven en nam het waterschap Axeler 
Ambacht de regie in handen. Tezelfdertijd werd de rioolzuiveringsinstallatie van Philippine 
overgenomen door het waterschap De verenigde Braakmanpolders (Tabel 102).761 
De plannen van de AWL in verband met de bouw van een waterszuiveringsinstallatie zouden door het 
waterschap Axeler Ambacht worden uitgevoerd. Aangezien het verplicht was om het effluent762 van de 
zuiveringsinstallatie op zout water te lozen, had het waterschap de Margarethapolder als bouwlocatie 
uitgekozen. Deze polder paalde namelijk aan de Westerschelde. De bewoners van de gehuchten Val en 
Griete763 waren echter niet blij met de komst en tekenden in 1980 protest aan bij het waterschap. 
Daarbij werd aangevoerd dat de zuiveringsinstallatie midden in de polder zou komen te liggen, vlakbij 
een natuurgebied. Bovendien waren de betrokken omwonenden bang voor infecties aan de luchtwegen 
door inhalering van de schadelijke stoffen die bij het zuiveringsproces zouden vrijkomen. De door het 
waterschap georganiseerde hoorzitting kon de omwonenden niet overtuigen en uiteindelijk werd 
besloten een andere locatie te zoeken.764 Het bedrijventerrein aan de Finlandweg te Terneuzen, vlakbij 
de brug te Sluiskil, leek hiervoor de meest geschikte plek te zijn.765 Nochtans was hier nog meer dan 
aan de gehuchten Griete en Val menselijke aanwezigheid te bespeuren, gezien het aantal werknemers 
dat in de directe omgeving werkzaam was! 
Om een goed onderbouwde en verantwoorde beslissing te nemen over de te bouwen zuiveringsinstal-
latie - het ging tenslotte om een groot en duur project - moest het waterschap eerst over de noodzake-
lijke gegevens beschikken. Voor dat doel werd in 1982 in de Koegorsstraat te Terneuzen een proef-
installatie gebouwd766, ontwikkeld door ir. K. Diekema.767  
Gedurende drie à vier jaar bleef de installatie in werking en op basis van het verkregen cijfermateriaal 
had men een betere kijk op de technische capaciteiten van de uiteindelijk te bouwen waterzuiverings-
installatie.768  

                                                 
757  Hierin hadden de gemeenten Axel, Hoek, Sas van Gent, Westdorpe en Terneuzen zitting. 
758  Op 1 september 1966 stelde de Commissaris der Koningin dit systeem in werking. 
759  De afvalwaterleiding lag zowel op het grondgebied van het waterschap De verenigde Braakmanpolders als op 

dat van het Axeler Ambacht. 
760 Zie hierover ook hoofdstuk 4.6.1. 
761  Deze zuiveringsinstallatie zorgde uitsluitend voor de waterzuivering van Philippine. De gemeente had deze 

als ‘cadeau’ gekregen van het Rijk als compensatie voor het verlies van de mosselvisserij en mosselhandel, 
na de afsluiting van de Braakman in 1952. De overnameprijs bedroeg 173.338 gulden. Sinds de gemeente-
lijke herindeling was de installatie in beheer en eigendom van de gemeente Sas van Gent. 

762  Effluent is het gezuiverd afvalwater. 
763  Beide gehuchten lagen pal ten oosten van de voormalige oostelijke zeedijk van de Margarethapolder. 
764  Mondelinge mededeling J. Zuidweg, voormalig hoofd technische dienst van het waterschap Axeler Ambacht. 
765  Er bestond eerst nog een plan om de waterzuiveringsinstallatie aan de zuidzijde van de brug bij Sluiskik aan 

te leggen, aan de Koegorsstraat. Mondelinge mededeling van dhr. J. Hubregtse uit Terneuzen. 
766  In 1979 was er al een stuurgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de waterschappen De ver-

enigde Braakmanpolders en Axeler Ambacht, die een proefinstallatie moest voorbereiden. 
767  De kostprijs van de proefinstallatie bedroeg ruim 260.000 gulden. 
768  Mondelinge mededeling J. Zuidweg. 
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Voor de periode 1987-1992 werd door het waterschap De Drie Ambachten een waterkwaliteits-
beheersplan opgemaakt. Volgens dit plan diende een aantal zuiveringstechnische werken te worden 
gerealiseerd, waaronder ook een rioolwaterzuiveringsinstallatie of RWZI. Na jarenlange voorbe-
reidingen, die veelal gepaard gingen met gecompliceerde onderhandelingen tussen andere overheids-
instanties, het bedrijfsleven en Vlaanderen, werd op 15 mei 1987 door het waterschap het besluit 
genomen voor de bouw van een dergelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie.  
Met de uitvoering van de plannen kon toen worden begonnen. Hiervoor werd het ingenieursbureau 
Grontmij N.V. ingeschakeld. Het totale bouwplan werd in tien deelbestekken gesplitst, waarvoor de 
aanbestedingen in april 1988 startten. Op 24 mei werden de bouwwerkzaamheden gestart. Wegens de 
tijdens de bouw van de installatie steeds strenger wordende milieueisen, moesten er nog enkele 
aanpassingen worden verricht ten behoeve van de defosfatering of fosfaatverwijdering en denitrificatie 
of stikstofverwijdering. 
Op 15 juni 1991 werd de RWZI opgeleverd en kon de ongezuiverde lozing van afvalwater op de 
Westerschelde definitief worden gestopt.769 De totale bouwkosten bedroegen 58.562.350 gulden (incl. 
BTW). Het was de laatste grote verwezenlijking van dijkgraaf F.C. Verhelst. 
De officiële ingebruikstelling gebeurde op 2 mei 1991 door ir. Blom, directeur-generaal van Rijks-
waterstaat. Hierbij waren tal van genodigden aanwezig, waaronder H. Balthasar, gouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen. Het grensoverschrijdend karakter van de afwatering in Zeeuws-Vlaande-
ren wordt hierdoor nogmaals onderstreept. Bij de inhuldiging werd de RWZI bedacht met de naam 
‘De Drie Ambachten’. Het was een idee van de pasbenoemde dijkgraaf W.A. Gosselaar, die hiermee 
de naam van het waterschap in de toekomst wilde laten voortleven.770 
 
6.8.1 Grensoverschrijdende watervervuiling uit België 
Aan de bouw van de RWZI waren vele onderhandelingen met veel verschillende partijen vooraf-
gegaan, waaronder ook met Vlaanderen. Dit in verband met de grensoverschrijdende waterveront-
reiniging. Dit aspect zal hier wat nader worden toegelicht. 
Volgens het traktaat van 1843 gebeurde de afwatering van een gebied van ongeveer 350 ha, gelegen 
tussen de Staakstraat te Assenede en de autoweg bij Zelzate-tunnel, via een traktaatduiker aan de 
Staakstraat op de grens met Sas van Gent en zo op de riolering van deze gemeente. Het gebied behoor-
de tot het stroomgebied van het Belgische waterschap Zwarte Sluispolder.  
De kwaliteit van het Vlaamse oppervlaktewater was bijzonder slecht. Dit probleem was al in 1981 
door het Axeler Ambacht aangekaart bij de minister van Verkeer en Waterstaat. De bevoegde minister 
had bij brief van 13 mei 1982 laten weten dat het onwenselijk zou zijn om het verontreinigde water uit 
België via de afvalwaterleiding naar de nieuw te bouwen RWZI te Terneuzen af te voeren. Volgens 
hem moest de scheiding tussen polderwater en rioolwater tot stand gebracht worden aan de bron, of 
met ander woorden aan de grens met Nederland (zie ook § 6.6). Die mogelijkheid diende volgens de 
minister op regionaal niveau tussen Nederland en België te worden onderzocht, waarna in een later 
stadium op regeringsniveau de uiteindelijke beslissing zou worden genomen. Vervolgens werden de 
besprekingen tussen de Nederlandse en Vlaamse onderhandelaars opgestart. De Vlaamse deelregering 
verplichtte zich toen tot de bouw van een waterzuiveringsinstallatie aan de westzijde van het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen te Zelzate (B). Afgesproken werd dat de Vlaamse zuiveringsinstallatie klaar 
zou zijn bij de oplevering van de RWZI te Terneuzen. Alles leek dus in kannen en kruiken. De 
plannen voor de waterzuiveringsinstallatie te Zelzate werden getekend en in 1987 zou tot de bouw 
ervan worden overgaan. Het geld dat hiervoor van de Vlaamse deelregering nodig was, bleek echter 
niet in de begroting van 1987 te zijn opgenomen omdat andere zaken urgenter werden geacht!  
Deze Vlaamse ´onachtzaamheid` doorkruiste het beleid van het waterschap om op tijd met de bouw 
van de RWZI te Terneuzen te kunnen starten. Het waterschap werd nu met een serieus dilemma 
geconfronteerd. 
De afkoppeling van het Belgische oppervlaktewater moest namelijk zijn gerealiseerd bij de opening 
van de RWZI. Indien dit niet tijdig kon gebeuren, bestond het reële gevaar dat bij (zware) regenval of 
andere calamiteiten in het Belgische afwateringsgebied de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Terneuzen 
volledig zou worden ontregeld. Dat risico kon en wilde men niet lopen. 

                                                 
769  WZV/DDA, nr. 10. 
770  Mededeling van C. Boeije, voormalig hoofd algemene zaken van het waterschap De Drie Ambachten. 
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Een niet tijdige ingebruikstelling van de RWZI betekende echter dat het waterschap bij de uitvoering 
van zijn wettelijke zuiveringstaak ernstig in de problemen dreigde te raken!771  
Om de zaak te forceren, werd de minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd om druk uit te oefenen 
bij zijn Vlaamse collega, zodat de bouw van zuiveringsinstallatie te Zelzate zou worden bespoedigd. 
In het kader van een Algemeen Waterzuivering Programma (AWP) kon de bouw van de waterzui-
veringsinstallatie te Zelzate in 1989 door de Vlaamse overheid alsnog worden gerealiseerd en waren 
de plooien tussen Nederland en Vlaanderen tijdig gladgestreken. 
Drie en een half jaar na de ingebruikstelling van de RWZI besliste de algemene vergadering van het 
waterschap op 16 december 1993 tot uitvoering van het plan ‘verplaatsing effluentlozing rioolwater-
zuiveringsinstallatie De Drie Ambachten’. Voortaan moest het gezuiverde afvalwater van de RWZI 
niet meer op het zoute water van de Westerschelde worden geloosd zoals tot dan toe gebruikelijk was, 
maar naar een bij het waterschap in beheer zijnde zoetwaterleiding worden geleid. Hiermee werd de 
Westelijke Rijkswaterleiding bedoeld. Deze verandering hield verband met het feit dat het gezuiverde 
afvalwater een zodanige goede kwaliteit had dat hergebruik mogelijk was. Vooral in periodes van 
neerslagtekorten kon het worden benut om te voorzien in de waterbehoefte van de landen in de 
omgeving van Zuiddorpe-Koewacht, in casu het zuidelijke deel van het werk- en beheersgebied van 
het waterschap. Voor dit hoger gelegen poldergebied was het plan ‘Verdrogingsbestrijding in district I 
De Drie Ambachten’ van kracht. De aanvoer van het effluent zou gebeuren via het bestaande 
waterlopenstel van een groot aantal polders. Hierdoor zou de kwaliteit van de wateraanvoer richting 
RWZI toenemen, wat een dubbel voordeel betekende.772 De RWZI had in drie jaar tijd haar bestaan 
‘gerechtvaardigd’. 
 
 
6.9 Samenvatting en conclusies 
 
Na de militaire inundaties in de periode 1583-1586 waren er begin 17de eeuw niet zoveel polders meer 
over en de uitwateringssluizen in het onderzoeksgebied waren op één hand te tellen. Dat veranderde 
uiteraard na het stelselmatig inpolderen. Een aantal zeesluizen degradeerde daardoor tot binnensluis. 
Het bedijkingstempo nam in de loop van de 18de eeuw sterk af omdat er onvoldoende rijpe schorren 
waren en het investeringsklimaat ongunstiger was geworden. In de tweede helft van die eeuw kreeg 
een aantal polders in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied en ook in het aanpalende Vlaamse 
achterland met afwateringsproblemen te kampen. De afdamming van de Gentsche Vaert, een zijgeul 
van het Axelse Gat, en de bouw van een zeesluis moesten dit probleem verhelpen.  
Enkele decennia later werd een groot deel van het Axelse Gat uit militaire overwegingen bedijkt, zoals 
in § 2.6 is beschreven. Daardoor raakte de afwatering van het zuidelijke gebied opnieuw in de proble-
men. Als oplossing hiervoor werd op kosten van het Rijk een kanaal gegraven tussen Gent en Terneu-
zen (1825-1827). Dit kanaal had al bij de aanvang een dubbelfunctie, want het moest ook dienen als 
scheepvaartweg. Beide belangen kwamen al spoedig met elkaar in botsing. Voor een goede afwatering 
was een lage waterstand nodig en voor de scheepvaart een hoge. Om dit probleem op te lossen, zou het 
kanaal in het vervolg alleen nog dienst doen als scheepvaartweg. Voor de afwatering van het zuidelijk 
gelegen poldergebied en het Belgische achterland werden op kosten van het Rijk twee kanalen 
gegraven. De ene lag ten westen van het kanaal, c.q. de Westelijke Rijkswaterleiding, de andere ten 
oosten ervan, c.q. de Oostelijke Rijkswaterleiding. De aanleg ervan gebeurde in de periode 1843-1845. 
Na de aanleg van de Oostelijke Rijkswaterleiding bleek deze al spoedig niet meer te voldoen aan haar 
doel. Dat was te wijten aan een grotere watertoevoer uit het gebied ten zuiden van de staatsgrens, waar 
de in die periode nog aanwezige woeste gronden werden omgezet in cultuurland. Voorts bleken de 
afmetingen van de duikers en sluizen in het lozingsgebied te smal, waardoor het water niet goed kon 
doorstromen. 
In de jaren ’30 van de vorige eeuw beloofde het Rijk deze problematiek te zullen oplossen, maar stelde 
als eis dat er een uitwateringswaterschap of suatieschap moest worden opgericht. Dit gebeurde in 1934 
met de stichting van het suatieschap Hulster- en Axeler Ambacht, dat al in § 3.9 is beschreven. 

                                                 
771  Idem. 
772  WZV/DDA, nr. 10. 
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Ook de westelijke variant kende problemen, maar daar was een oplossing pas mogelijk na de op-
richting van het waterschap De verenigde Braakmanpolders in 1965. Door de schaalvergroting die 
hierdoor ontstond, kon de afwateringsproblematiek beter worden aangepakt. Aan de oostzijde van het 
kanaal werd in 1965 eveneens een waterschap opgericht, dat al in hoofdstuk 4 paragraaf 5 aan bod 
kwam. Door beide waterschappen werden waterbeheersingplannen opgemaakt. Het waren meerjaren-
plannen waarvoor de overheid subsidies beschikbaar stelde.  
 
In de loop van de jaren tachtig veranderde de visie in de waterschapswereld op het gebied van water-
beheersing en verschoof de prioriteit van het voorkomen van ‘wateroverschotten’ naar het voorkomen 
van ‘watertekorten’. Dit kwam voornamelijk ten goede aan de zuidelijk gelegen polders rond Zuid-
dorpe-Koewacht, die in de zomer met verdrogingverschijnselen werden geconfronteerd. Het plaatsen 
van stuwen op strategische plaatsen, in samenhang met kleine bemalinginstallaties, moest dit probleem 
verhelpen. Om de efficiëntie van dit systeem te verhogen, was het nodig om over een waterkwanti-
teitsmeetnet te beschikken. Dit kon alleen worden gerealiseerd door de computertechnologie die in de 
loop van de jaren ‘80 definitief haar intrede deed in de waterschapswereld. 
 
Op bestuurlijk-juridisch vlak werden er in het verleden voor de afwatering suatiecontracten afgesloten. 
Het was een aloud gebruik, waarbij een achterliggende polder aan een voorliggende suatiegeld be-
taalde voor de extra toevoer van binnenwater en de lozing daarvan door de zeesluis van die voorlig-
gende polder. Het kon hierbij gaan over schriftelijke contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd, maar 
ook mondeling werden er op dat vlak afspraken gemaakt. Omdat een groot achterliggend gebied ten 
zuiden van de staatsgrens via de Zeeuws-Vlaamse polders op de Braakman en Westerschelde uit-
waterde773, bleek het in de negentiende en twintigste eeuw nodig om hierover op internationaal vlak 
afwateringsverdragen te sluiten tussen de landsregeringen van Nederland en België. In het laatste 
kwart van diezelfde eeuw werd hierop een uitzondering gemaakt en kreeg de regio ook zeggenschap 
bij het afsluiten van waterverdragen. 
 
Ook met betrekking tot de sluisbouw is er in de bestudeerde periode sprake geweest van een sterke 
technische ontwikkeling. Aanvankelijk werden alle zeesluizen van hout gemaakt, later werden ook 
stenen zeesluizen gebouwd. In het onderzoeksgebied dateert de oudste stenen sluis al uit het einde van 
de vijftiende eeuw. In de loop van de achttiende eeuw werden steeds meer zeesluizen van natuur- of 
baksteen gemaakt. De reden hiervan was de verwoestende vraatzucht van het zeegewormte die de 
stabiliteit van de houten sluisconstructies ondermijnde. Stenen zeesluizen waren duurder in bouw, 
maar hadden een langere levensduur en minder onderhoudskosten.  
In de tweede helft van de 20ste eeuw werden in het onderzoeksgebied gemalen ingeschakeld voor de 
afvoer van het oppervlaktewater uit de polders. Deze hadden als voordeel dat ze minder afhankelijk 
waren van de getijstroming dan de onder vrij verval functionerende zeesluizen. Het gemaal ‘Othene’, 
ten oosten van Terneuzen, was zelfs uniek in Nederland. Het combineerde het klassieke sluizen-
complex met een elektrisch aangedreven bemalinginstallatie. Voor een goede werking van de gemalen 
was het nodig dat de watertoevoerkanalen voldoende breed waren. Dat verbreden gebeurde niet meer 
met de spade maar hiervoor werden nu draglines ingezet. De verbreding van de toevoerkanalen had 
ook gevolgen voor de bestaande duikers. Die bleken veelal te klein te zijn. Ze werden vervangen door 
bredere betonnen exemplaren. Voor het schoonhouden van de watergangen en afwateringskanalen 
zette men voortaan maaiboten in, ter vervanging van de zeis. In de loop van de jaren ’70 werden de 
onderhoudswerkzaamheden volledig gemechaniseerd.  
 
Op het vlak van waterkwaliteit betekende de invoering van de Wet op de Verontreiniging Opper-
vlaktewateren (1970) een uitbreiding van het klassieke takenpatroon van de waterschappen. Die 
taakverbreding leidde uiteindelijk tot de oprichting van het waterschap De Drie Ambachten, een fusie 
van de bestaande waterschappen Axeler Ambacht en De verenigde Braakmanpolders. Als uitvloeisel 
van die taak zou in 1990 de inwerkingtreding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te 
Terneuzen een feit zijn. 

                                                 
773  Dat was een historisch gegroeide situatie. 
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