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7 Wegen en ruilverkaveling 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Inleiding 
 
In de vorige twee hoofdstukken zijn achtereenvolgens waterkering, waterbeheersing en water-
zuivering behandeld. Dat waren de drie hoofdtaken van een polder of waterschap. In waterschaps-
terminologie wordt dit de ‘natte waterstaat’ genoemd. In dit hoofdstuk komt een andere hoofdtaak aan 
bod, namelijk de zorg voor de wegen, ook wel de ‘droge waterstaat’ genoemd. In hoofdstuk 3 is bij de 
bespreking van de wegwaterschappen het bestuurlijke aspect hiervan al behandeld. 
Als we de wegen van polders en waterschappen in historisch perspectief beschouwen, zien we een 
ontwikkeling van onverharde aarden wegen, via grind- en keiwegen naar asfaltwegen. In dit hoofd-
stuk is die evolutie beschreven en is onderzocht waarom de polders tot wegverharding zijn overge-
gaan. Daarnaast is bekeken hoe de polders deze kostbare werken hebben gefinancierd en in hoeverre 
de overheid hierin een rol heeft gespeeld.  
Ook in het kader van de ruilverkavelingen is er gewerkt aan de verbetering van het wegensysteem. 
Daarom zijn in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk de diverse ruilverkavelingwetten kort 
behandeld. Beschreven is of en hoe die wetten in het onderzoeksgebied zijn toegepast en hoe de 
landbouwers hierop hebben gereageerd. 
 
 
7.2 Wegen 
 
In deze paragraaf is de ontwikkeling van de wegen in de polders beschreven. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan het soort wegen dat werd aangelegd, de veranderingen die ze in de loop der eeuwen 
ondergingen en welke oorzaken daaraan ten grondslag lagen. 
 
7.2.1 Onverharde wegen  
Nadat een polder was drooggelegd, moesten de voormalige schorren en geulen door infrastructurele 
werken, zoals de aanleg wegen, geschikt worden gemaakt voor bewoning en bewerking. Om de toe-
gang naar de akkers te vergemakkelijken, werden er dwars door de bedijkte polder veelal kaarsrechte 
wegen aangelegd. In kleinere polders overheerste de noord-zuid-richting, zeker als de afstand tussen 
de oude en de nieuwe zeedijk minder was dan circa 1,5 km.774 In grotere polders domineerde daaren-
tegen de oost-west richting het wegenpatroon. Bij sommige polders waren er zelfs twee van dergelijke 
wegenassen. Een voorbeeld daarvan is de Zaamslagpolder, hoewel de huidige Molenstraat aan de 
oostzijde niet helemaal doorloopt tot aan de zeedijk. Ook in de Albertpolder waren er twee oost-west 
assen die van zeedijk naar zeedijk liepen.775 Loodrecht op deze centrale wegenassen werd een stelsel 
van secundaire wegen geprojecteerd. Voorbeelden daarvan zijn de Drieweg in de Zaamslagpolder en 
de Gezustersstraat en het Zeestraatje in de Albertpolder. Ook kon zo’n oost-west as haaks worden 
doorsneden door noord-zuid gerichte wegen; voorbeelden daarvan zijn de Groeneweg776 in de Zaam-
slagpolder en de Bosdreef in de Beoostenblij-Benoordenpolder. 
Indien er meerdere wegen in een polder waren, kregen ze een naam om ze van elkaar te onderschei-
den. Dit gebeurde soms pas na een aantal jaren, waarbij men zich bij de naamgeving liet ‘inspireren’ 
door plaatsbepalende kenmerken. 

                                                 
774  Afhankelijk van de ligging van de polder konden ze noordoost-zuidwest of zuidoost-noordwest georiënteerd 

zijn. 
775  De grootste afstand tussen de oude en de nieuwe zeedijk bedroeg hier circa 4,5 km. 
776  Deze weg heeft een lengte van circa 3,3 km. 
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In de Albertpolder was al vanaf de bedijking een naamgeving voorzien voor de verschillende wegen 
die de polder zouden doorkruisen. De noordelijkste van twee oost-west gerichte wegenassen kreeg als 
naam Langhestraete. De weg was met een lengte van ca. 2,6 km inderdaad de langste in de polder. 
Het was tevens de centrale as waarop drie andere wegen waren geprojecteerd.777 De tweede oost-
westas was in feite een samenvoeging van twee verschillende wegen. Het oostelijk deel ervan kreeg 
de naam Cortestraete.778 Deze weg verbond de oostelijke zeedijk met de Avenestraete of Haven-
straat779 en had een lengte van circa één kilometer. De Havenstraat was circa 1,8 km lang, waarvan 
ongeveer 1,5 km over de buitenberm van de zeedijk van de Mariapolder en de laatste driehonderd 
meter weer over het grondgebied van de Albertpolder liep.780 Het weggedeelte over de buitenberm 
van de Mariapolder behoorde in eigendom toe aan genoemde polder, terwijl het beheer en onderhoud 
een taak was voor de Albertpolder, een ingewikkelde en eigenaardige situatie.  
Naast deze twee oost-westverbindingen waren er aanvankelijk ook drie noord-zuidverbindingen aan-
gelegd. De noordelijkste van de drie was de Sluusstraete die een verbinding vormde tussen de noorde-
lijke zeedijk van de polder en de Langestraat. De straat was precies één km lang. De naamgeving 
hield verband met het feit dat de straat in de richting van de poldersluis of Zwarte Sluis liep.781 Tussen 
de Langestraat en Havenstraat lag een tweede noord-zuidverbinding met een lengte van circa 1,2 km. 
Omdat die weg de Drie Susterkreken of de Drie Gezusterskreken doorsneed, werd hij de Susterstraete 
genoemd.782 De derde noord-zuidverbinding lag tussen de Kortestraat en de Nieuwe Landsdijk of de 
huidige Staakstraat (B). Deze weg was circa 2,3 km lang en werd de Geulestraete genoemd, omdat 
die drie geulen doorsneed.783  
Enige jaren later bleek dit wegenpatroon niet meer te voldoen omdat een aantal kavels voor de ge-
bruikers ervan moeilijk bereikbaar was. Daarom werd besloten om een nieuwe weg aan te leggen 
tussen de Kortestraat en de Langestraat. Het was in feite een verlenging van de bestaande Geulestraat 
in noordelijke richting. De weg liep parallel aan de Gezustersstaat, was ook even lang en kreeg al 
gauw de benaming Nieustraete of Nieuwstraat. Tegenwoordig is de weg bekend als (het noordelijk 
deel van) de Vrijstraat.  
Het zuidelijke deel van de Vrijstraat heeft een zeer speciale status. Het is namelijk de enige internatio-
nale straat in Zeeuws-Vlaanderen.784 Sinds 1664 verdeelde de staatsgrens dit deel in tweeën.785 Het 
oostelijke deel lag op Noord-Nederlands en het westelijke op Zuid-Nederlands grondgebied. De land-
bouwers uit de omliggende polders mochten vrijelijk over deze straat rijden zonder accijnzen te moe-
ten betalen aan een van beide landen, vandaar de naam Vrijstraat.786 Het is overigens de enige straat 
waaraan een dergelijk speciaal ‘voorrecht’ was verbonden en was uit dien aard een unieke straat. De 
totale lengte van de Vrijstraat is 3,3 km. Het Nederlandse noordelijke deel heeft een lengte van 1,2 
km, het zuidelijke deel, dat half op Nederlands en half op Belgisch grondgebied ligt, is 2,1 km lang. 
 
Het aanleggen van de polderwegen gebeurde op zeer rudimentaire wijze. Nadat het traject was uitge-
meten en de breedte was bepaald door de landmeter, werd de weg aanbesteed. In de praktijk kwam dit 
er op neer dat een aannemer met zijn arbeiders de hoogten en de laagten zo goed mogelijk probeerde 
te effenen met de aarde die uit de aan beide zijden van de weg gegraven sloten werd gehaald.  

                                                 
777  De weg is na de overstromingsrampen van 1808 en 1809 deels in de Kleine Geul verdwenen. Het oostelijke 

deel ervan bestaat nog en heet nu de Mosselhuisstraat. 
778  Nu is de straat beter bekend als de Schapersweg. Ze ligt in de gemeente Sas van Gent. 
779  De straat dankte haar naam aan het feit dat het meest westelijke deel ervan liep over de oude havengeul die 

Assenede (B) verbond met het Sasse Gat en de Braakman. Deze straat is tegenwoordig beter bekend als de 
Oude Molenstraat en ligt in de voornoemde Belgische gemeente. 

780  Dit was het meest westelijke deel van de straat die de oude Asseneedse havengeul dwars kruiste. Zie ook 
voorgaande noot. 

781  Nu bekend als Zeestraatje. Deze naam komt pas in de tweede helft van de 19de eeuw in gebruik. Vermoede-
lijk omdat deze aarden weg bij de rampen van 1808 en 1809 door het zeewater was overspoeld, waardoor het 
noordelijk deel van de Albertpolder voor langere tijd blank stond en dus ook de Sluusstraete. 

782  Tegenwoordig staat de straat bekend als de Gezustersstraat. Ze ligt in de gemeente Assenede (B). 
783  De straat staat nu bekend als het zuidelijk deel van de Vrijstraat te Sas van Gent en Vrijestraat te Assenede. 
784  In de streek komt wel de benaming vrije dijk voor. Over deze dijk(en) liep eveneens de staatsgrens.  
785  Dit deel was de vroegere Geulestraete. 
786  Het Belgisch gedeelte van de straat heet Vrijestraat. 
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Polderwegen werden aangelegd op kosten van de gezamenlijke eigenaren en waren daarom eigendom 
van de polder. De gebruikers van de aanpalende gronden waren echter verplicht tot het onderhoud 
ervan. Dit betekende dat een landbouwer die met zijn land aan een polderweg paalde, voor dit aan-
palende deel onderhoudsplichtig was. Om de landbouwers/aangelanden aan die plicht te helpen herin-
neren, werd door de dijkgraaf in bijzijn van een van de gezworenen tweemaal per jaar een inspectie-
tocht gemaakt door de polder.787 Landbouwers die nalatig waren gebleven om de ontstane putten in de 
weg voor hun land te vullen, kregen vervolgens een aanmaning om dit binnen een bepaalde termijn te 
doen. Indien de putten dan nog niet waren gevuld, kon de dijkgraaf die egalisatiewerken laten uit-
voeren op dobbelcost of dubbele kosten van de in gebreke gebleven landbouwer.  
In de Zaamslagpolder was de wegenschouw een bevoegdheid van de schout van de heerlijkheid 
Zaamslag.788 Aanvankelijk had het dijkbestuur deze schouw aan zich getrokken, maar het werd hier-
over aangesproken door de heer van Zaamslag die zich in zijn heerlijke rechten voelde aangetast. De 
namens de heer van Zaamslag optredende schout was na zo’n schouwing overigens wel verplicht om 
verslag daarvan uit te brengen aan de algemene vergadering van ingelanden van de polder.  
In 1652 wist hij de ingelanden te melden ‘hoe dat de straaten en weegen in deese dijckagie totaal 
wierden bedorven en tot gelijk den bodem der slooten wierden uijtgereeden’. De reden hiervan was 
het gebruik van slijksleeden door de landbouwers. Het was een nieuw uitgevonden werktuig om bij-
voorbeeld een ploeg in de herfstperiode naar de akkers te kunnen vervoeren. Het veelvuldig gebruik 
van dergelijke sleden zorgden ervoor dat de polderwegen al na enkele jaren waren uitgesleten. Vaak 
lagen ze dan gelijk met de bodem van de ernaast liggende sloten, zodat ze volgens de schout ‘eerder 
bevaar dan berijdbaar bevonden wierden!’ De schout kreeg toen van de gezamenlijke eigenaren de 
opdracht om zich te adresseeren bij het stads- en ambachtsbestuur van Axel en Terneuzen en te 
vragen om ‘door een algemeen gebod het verder gebruijk en rijden met meer gemelde slijksleeden 
absoluijt te interdiceren en te verbieden’.789 Blijkbaar hebben beide besturen gevolg gegeven aan de 
vraag van de Zaamslagse schout, want nadien werd geen melding meer gemaakt van uitslijtings 
problemen door het gebruik van dergelijke sleden. 
In 1811 vond er een radicale ommekeer plaats in het wegenbeheer. Napoleon had voor zijn imperia-
listische geopolitiek vooral goede wegen nodig. Ze werden aangeduid als ‘routes impériales’ en 
‘routes départementales’, vrij vertaald: rijks- en gewestwegen. De routes impériales werden vervolg-
ens onderverdeeld in drie klassen, al naar gelang wie er onderhoudsplichtig voor was (Dibbits 1950). 
Die overheidsbemoeienis zou zich enkele jaren later ook uitbreiden tot de polderwegen. Vanaf 1814 
werd de onderhoudsplicht van de wegen overgeheveld van de grondgebruikers naar de gezamenlijke 
grondeigenaren en werd de polder zelf daarvoor verantwoordelijk. De inspectie ervan kon dan uiter-
aard niet meer gebeuren door het eigen polderbestuur zoals voorheen, maar werd een bevoegdheid 
voor de gewestelijke overheid.790 In de Beoostenblij-Benoordenpolder werd die nieuwe regeling aan 
het polderbestuur meegedeeld door middel van een brief van de burgemeester van Axel. In de 
Zaamslagpolder bracht de schout het polderbestuur van het nieuws op de hoogte. Door de ingelanden 
werd hierover gedelibereerd en de conclusie was dat het maken en herstellen van de polderwegen niet 
haalbaar was omdat de polderkas daardoor te veel bezwaard zoude zijn. Men besloot daarom een brief 
naar de gouverneur te sturen met de vraag of de polder niet zoals vanouds zijn wegen mocht herstellen 
en effenen. Ook het bestuur van de Beoostenblij-Benoordenpolder richtte een petitiebrief aan de 
gouverneur om de bestaande situatie te handhaven. Beide verzoeken bleven zonder resultaat. 
Dertig jaar later (1844) bestonden er op provinciaal vlak plannen om een ‘fonds tot verbetering der 
wegen’ op te richten voor de wegen in het Vierde en Vijfde District.791  
De polders die tot deze districten behoorden, werden hiervan op de hoogte gesteld door de gouverneur 
van de provincie en werden tevens gevraagd om 0,35 gulden per (schotbare) bunder in dit fonds te 
storten. De reactie van ingelanden van de Autrichepolder was rigoureus. Ze stelden dat het reglement 
onwettig was.  

                                                 
787  Eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. 
788  Een heerlijkheid was een gebied waar een heer bepaalde rechten en bevoegdheden kon doen gelden.  
789  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1. 
790  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder, Algemene vergadering van 8 juli 1814. 
791  KB van 13 december 1843. Het Vierde District omvatte het huidige West-Zeeuws-Vlaanderen en het Vijfde 

Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 
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Bovendien had de polder zijn wegen altijd goed onderhouden, zodat verbetering ervan niet nodig was 
en dus ook geen bijdrage moest worden gegeven aan het wegenfonds.  
In de nabijgelegen Zuiddorpe-Zuidpolder was de reactie van gelijke strekking. De staat van de eigen 
polderwegen werd geëvalueerd als ‘altijd gebruikbaar en gemakkelijk [te] onderhouden’. Men zag er 
met andere woorden geen enkel voordeel in om bij te dragen aan het wegenfonds en stuurde een brief 
naar Middelburg om dit ongenoegen kenbaar te maken. De reactie loog er niet om. Volgens het pro-
vinciebestuur ging de polder met dit soort uitlatingen zijn bevoegdheden te buiten en de weigering 
druiste in tegen art.14 van het Polderreglement uit 1840. Het werd de polder verboden in het vervolg 
‘ter voorkoming van hogere beschikkingen, zich te onthouden van in hun vergaderingen over het 
bedoelde [polder]reglement te delibereren, maar contrarie de grondwettig vastgestelde bepalingen te 
eerbiedigen en zich daar naar te gedragen’! De polder kon na deze vermaning niet meer onder zijn 
verantwoordelijkheid uit en besliste de gevraagde bijdrage te betalen.  
Vier jaar later (1848) kwam de bijdrage aan het wegenfonds opnieuw aan de orde, waarbij werd opge-
merkt dat er in het kanton Axel met die - zogenaamde - verbetering van de wegen nog geen aanvang 
was genomen. Het polderbestuur schreef daarop een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken 
waarvan het antwoord niet bekend is.792  
In de Autrichepolder waren in 1853 eveneens negatieve geluiden te horen. Ook daar vond men dat er 
met de betaalde bijdragen te weinig werd gedaan voor de wegenverbetering in de streek. Er gingen 
zelfs stemmen op om de al betaalde bedragen terug te vorderen. Het probleem was echter dat iedere 
eigenaar apart zijn bijdrage had gestort in het wegenfonds. Dit betekende dat elke eigenaar een eigen 
schadeclaim zou moeten indienen voor de rechtbank. Aangezien ze de bijdrage aan het fonds al tien 
jaar ‘vrijwillig’ hadden gedaan, was de kans levensgroot dat hun vordering zou worden afgewezen. 
Het enige dat de misnoegde eigenaars konden doen, was verzet aantekenen tegen de nieuwe bij-
dragen. Of ze dit ook hebben gedaan is niet bekend.  
 
7.2.2 Grindwegen 
Bij de Zaamslagpolder bestonden er in het midden van de 19de eeuw plannen tot verbetering van de 
Neuzensche weg, die vanaf het dorpscentrum over de Kraag in de richting van Terneuzen liep.793 Om 
dit grote en dure plan te kunnen financieren, werd in juni 1850 een subsidieverzoek aan Gedeputeerde 
Staten gericht. Het antwoord luidde dat er in de provinciale begroting geen subsidiepotje voor wegen-
verbetering was voorzien, ofschoon GS het besluit van de polder tot wegverbetering wel toejuichte. 
Kortom een halfslachtige houding.  
Het polderbestuur liet het hier niet bij zitten en richtte een verzoek aan de Provinciale Staten, waarbij 
het afwijzende besluit van Gedeputeerde Staten was toegevoegd. Dit schrijven leverde resultaat op. 
Gedeputeerde Staten lieten enkele maanden later weten dat de aanvraag tot subsidie was gehonoreerd. 
Wellicht had de aanvraag van de Zaamslagpolder en vermoedelijk ook die van een aantal andere 
Zeeuwse polders het provinciebestuur in Middelburg op ideeën gebracht, want in 1852 werd er een 
circulaire rondgestuurd naar de polder- en de gemeentebesturen. Hierin werd subsidie beloofd - onder 
de vorm van renteloze voorschotten - om bestaande wegen te verbeteren of nieuwe aan te leggen. Het 
initiatief tot wegverbetering werd met andere woorden bij de actoren uit de streek gelegd. Polders en 
gemeenten die hun wegen verbeterden of grindwegen aanlegden, mochten zelfs tol heffen om zo een 
deel van het geïnvesteerde kapitaal terug te verdienen (De Kraker & Bauwens 2000: 205-6).  
Met behulp van deze provinciale voorschotregeling werd op initiatief van de Autriche-, Canisvliet-, 
Beoosten- en Bewestenblij-, Ferdinandus-, Riet- en Wulfsdijk- en Absdalepolder en in samenwerking 
met de gemeenten Sas van Gent, Westdorpe, Axel en Hulst de grindweg van Hulst naar Sas van Gent 
aangelegd, met een zijtak vanaf het gehucht Drieschouwen naar Axel. 
Om de initiatieven te coördineren en de weg nadien te beheren, werd in 1854 een ‘Commissie voor de 
verbetering der wegen in het voormalige Vijfde District opgericht. De commissie stond onder voor-
zitterschap van Theodoor Willem baron van Zuijlen van Nievelt, woonachtig te Sas van Gent.  
Met de aanleg van de grindweg werd spoedig daarna begonnen, maar tijdens de aanlegfase doken er 
moeilijkheden op. 

                                                 
792  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuidpolder, nr. 1. 
793  De plannen hielden begrinding of bekeien van de weg in. Het zou een grindweg worden. De kosten werden 

geraamd op 8.500 gulden; de ene helft te betalen door de polder, de andere door de gemeente Zaamslag. 
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Door tijdsomstandigheden waren de kosten van aanleg veel duurder geworden dan gepland, terwijl de 
tolopbrengst aanzienlijk lager was dan verwacht. In 1857 deed de commissie daarom een oproep aan 
de betrokken polders en gemeenten om een extra financiële bijdrage te leveren. Bovendien zou aan de 
provinciale en rijksoverheid subsidie worden gevraagd. De algemene vergadering van de Autriche-
polder besloot na deze smeekbede een extra bijdrage te geven ‘ten einde de bloei en welvaart van deze 
streek te bevorderen’.794 Een heel ander geluid dus dan dertien jaar eerder.  
Ondanks de tegenslagen tijdens de aanleg van de grindweg had men de smaak tot verbetering der 
wegen te pakken, want in de jaren 1860 werd ook vanaf het gehucht Drieschouwen in de richting van 
Moerbeke (B) een grindweg aangelegd. Het initiatief hiertoe werd genomen door de burgemeester van 
Zuiddorpe, die tevens ontvangergriffier was van de Zuiddorpe-Zuidpolder. De grindwegcommissie 
besloot in juli 1869 om tien jaar lang geen tol meer te heffen op de grindweg tussen Hulst en Sas van 
Gent. Voor het onderhoud van de weg zouden de gemeenten Hulst, Axel en Sas van Gent samen 
jaarlijks 685 gulden betalen en de aangesloten polders 0,65 gulden per schotbare bunder.795 
Ook particuliere polders lieten zich inspireren door het begrinden van de hoofdwegen en legden in 
eigen beheer grindwegen aan. Het gebeurde echter slechts zelden dat een polderweg ineens over de 
totale lengte van een grindverharding werd voorzien. Jaarlijks (soms met langere tussenpozen) werd 
slechts een gedeelte begrind, soms 100 m, soms 300 m, al naar gelang de financiële toestand van de 
polderkas. Daarbij is het opvallend, maar tezelfdertijd ook logisch, dat de grote(re) polders sneller 
overgingen tot dergelijke wegenverhardingen en ook langere stukken weg lieten begrinden. 
Bij het waterschap Loven- en Willemskerkpolder ontstond in 1877 een dispuut over de begrinding 
van een polderweg in de Willemskerkepolder. Ingeland Stevens was er een sterke tegenstander van. 
Zelf woonde hij in de Lovenpolder, waar vlak voor zijn hofstede al een grindweg was aangelegd. Het 
nut van een dergelijke weg zal hem dus niet zijn ontgaan. Volgens Stevens zou de nieuwe weg alleen 
maar in het belang zijn van de ingelanden van de aanpalende Nieuw-Neuzenpolder, die zo een betere 
afvoerweg kregen naar de markt in Terneuzen. Hij stelde dat alleen maar tot begrinden mocht worden 
overgegaan, indien de ingelanden van de Nieuw-Neuzenpolder de helft van de kosten zouden betalen 
én nadien een bijdrage zouden leveren in de onderhoudskosten. Hij kreeg het voor elkaar dat zijn 
voorstel in stemming werd gebracht. Met een verschil van slechts één stem werd zijn voorstel afge-
ketst. De dijkgraaf toonde zich zeer verheugd over deze nipte uitslag, waardoor aan het ‘navelgericht’ 
denken een halt was toegeroepen.796  
 
7.2.3 Keiwegen 
De grindwegen die tussen 1855 en 1870 waren aangelegd, voldeden op den duur niet meer. In het 
begin van de jaren 1870 was de animo bij de aangesloten polders tot het betalen van de jaarlijkse 
bijdrage aan de onderhoudskosten van de grindweg van Sas van Gent naar Hulst sterk afgenomen en 
in 1873 verkeerde deze weg zelfs in bedenkelijke staat. De commissie liet daarop weten dat ze zich 
niet meer met het beheer van de weg wilde inlaten, omdat de polders hun bijdrage weigerden te beta-
len. Zelfs de Autrichepolder liet zijn bijdrage achterwege. 
De reden van die desinteresse was de ontwikkeling van de suikerbietenteelt. Om de suiker uit deze 
bieten te kunnen raffineren, was er in 1872 een suikerfabriek gebouwd in Sas van Gent. Het nadeel 
van deze teelt was dat de oogst ervan in het najaar plaatsvond.797 In het toch al natte najaarsseizoen 
zorgden de zwaar beladen boerenwagens voor extra belasting van de grindwegen, die niet voor dit 
transport waren aangelegd en er ook niet op waren berekend. Er diende daarom naar een andere 
wegverharding te worden gezocht. De enige mogelijkheid die daarvoor in aanmerking kwam, was het 
leggen van keistenen. 
Evenals bij de grindwegen werden de meeste keiwegen in gedeelten uitgevoerd. Het kon dus een aan-
tal jaren duren voordat een polderweg over zijn gehele lengte was bestraat. Om de kosten te drukken 
lieten de polders alleen het middengedeelte van de weg bekeien.798 

                                                 
794  WZV/AA, Autrichepolder, algemene vergadering van 27 april 1857. 
795  WZV/AA, Autrichepolder, nr. 152. 
796  WZV/VBP, Loven- en Willemskerkepolder (AV van 26 juli 1878). 
797  Het bietenseizoen liep van ongeveer half september tot eind december. 
798  Om de kasseiwegen te ontzien, mochten ze alleen worden gebruikt in de winterperiode. In de zomer moest 

gebruik worden gemaakt van de niet bestrate zijkanten en werden in de volksmond de ‘zomerweg’ genoemd.  
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Daarnaast opteerden de polders voor tweedehands keien. Die waren een stuk goedkoper maar de 
kwaliteit liet soms veel te wensen over. Soms moest na een aantal jaren al weer een deel van de 
bestrating worden vernieuwd en daarmee ging het aanvankelijke financiële voordeel teniet. Door die 
‘goedkope aankooppolitiek’ bestonden vele polderwegen uit een amalgaam van verschillende soorten 
keistenen die kwalitatief veel van elkaar konden verschillen. De Provinciale Waterstaat liet de polder-
besturen weten dat die vorm van bestrating ongewenst was, maar kon niet dwingend optreden. 
 
7.2.3.1 Keiwegen in de omgeving van Sas van Gent en Westdorpe 
In 1873 werd de eerste keiweg in de streek aangelegd tussen het gehucht Zwartenhoek te Westdorpe 
en Sas van Gent.799 Dat gebeurde op initiatief van een speciaal daartoe opgerichte ‘Commissie van de 
steenweg Sas van Gent - Westdorpe’.800  
In 1880 werd de Kapittelstraat in de Autrichepolder over een lengte van 203 meter bestraat met keien 
uit de steengroeven van Lessines (B). Om de aanleg te kunnen bekostigen, was bij P. de Rijcke, inwo-
ner van de nabijgelegen gemeente Zuiddorpe, een lening aangegaan van 1.700 gulden à 5% rente. Dit 
bedrag werd later opgesplitst in 17 obligaties van 100 gulden, waarop kon worden ingeschreven. Het 
was een gangbare manier van polderbesturen om zo geldmiddelen te genereren voor dure projecten, 
zoals een bestrating (Tabel 102). 
In 1906 had het bestuur van de Autrichepolder in Schiedam de hand weten leggen op een grote partij 
keien van goede kwaliteit voor de geringe prijs van 29 gulden per duizend. Ze zouden worden ge-
bruikt om de slechtste delen van de bestaande keiweg te verbeteren. De algemene vergadering besloot 
toen om ook een deel van de Kapittel- en de Axelsestraat te verharden. Dit zou gebeuren in 1907. Een 
jaar later bleek er in totaal 900 meter keibestrating te zijn uitgevoerd in de beide straten samen. De 
bestrate gedeelten waren 2,60 m breed en de kostprijs per meter bedroeg 5,60 gulden.801  
In 1904 vroeg de Oud-Papeschorpolder aan het bestuur van de Autrichepolder om een derde te willen 
bijdragen in de kosten van de aanleg van een keibestrating in het Papeschorstraatje. De landbouwers 
van de Autrichepolder maakten namelijk veelvuldig gebruik van deze weg bij het vervoer van hun 
veldvruchten naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De kosten van deze bestrating werden ge-
raamd op 1.500 gulden.  
 
Tabel 102  De bestratingkosten voor de Kapittelstraat te Westdorpe. 
Omschrijving van de kosten Bedrag (gulden)
L. Wijs, schipper te Zelzate, vervoer van 24.000 Lessinische keien van Lessines naar Westdorpe 238,50
C. J. Adriaansen uit Sas van Gent, levering 410 m Doornikse kantstenen 195,40
P. Tacquenier, levering van 24.000 keistenen 12/14* 1.013,82
Schipper Van de Broeke, vervoer kantstenen van Sas van Gent naar Westdorpe 10,00
Ed. Obrie, voerman te Westdorpe, vervoer en lossen van borduren** en keistenen 85,66
P. de Ridder, voerman te Westdorpe, vervoer van kei- en kantstenen en het omploegen van de straat 49,47
Ivo Claeys, straatlegger uit Ertvelde (B) 91,50
H. Kerckhaert, reiskosten, verteer, briefport etc.  37,18
A. van Hoye, daggelden voor opmaken weg en zijkant weg 24,00
Over declaratie betaald voor de schippers Wijs en Van de Broeck 8,00
P. de Rijcke uit Zuiddorpe, intrest over 164 dagen van een kapitaal van 1.000 gulden à 5% 22,46
J. Dhont uit Terneuzen, drukken 18 obligatiën 5,75
Totaal 1.782,24
Ontvangen van P. de Rijcke uit Zuiddorpe op 20 augustus 1879 1.000
Ontvangen van den zelven op 1 januari 1780 700
Verdeeld in 17 obligaties van 100 gulden 1.700
* Hiermee werd de afmeting van de keistenen bedoeld (14 cm aan de kop en 12 cm aan de voet). 
** Borduren zijn een ander naam voor kantstenen. 
 
7.2.3.2 Keiwegen in de omgeving van Zaamslag en Axel 
De Zaamslagpolder werd aan het einde van de negentiende eeuw eveneens geconfronteerd met het 
probleem van een kapot gereden grindweg. De hoge kosten voor een keiverharding was de aanleiding 
om een andere oplossing te zoeken. 

                                                 
799  De keiweg had een lengte van 6,6 km. 
800  Het initiatief tot oprichting van deze commissie was uitgegaan van de Autrichepolder. Zie §3.10.  
801  WZV/AA, Autrichepolder, algemene vergadering van 26 mei 1908. 
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Daarbij kwam men op het idee om als basismateriaal voor toekomstige wegenverhardingen brikken802 
te gebruiken waarop vervolgens een grindlaag van 7 cm zou worden aangebracht (Tabel 103). Op die 
manier dacht men het ‘inrijden’ van het grind in de weke ondergrond te voorkomen. Het was dus een 
tussenoplossing. Als proefproject zou deze verhardingslaag worden aangebracht op een deel van de 
polderweg op de kruin van de dijk bij het gehucht Reuzenhoek. Ook het nog onverharde deel van de 
Molenstraat vanaf de Reuzenhoekse weg tot aan de Groenstraat kwam hiervoor in aanmerking. De 
totale kosten werden begroot op 11.257 gulden.  
 
Tabel 103  Met brik en grind te verharden weggedeelten in 
De Zaamslagpolder Ao 1895. 
Weggedeelte Lengte (m) Geraamde kosten

(in gulden)
Reuzenhoek 510 1.166
Molenstraat 2.166 6.190
Groenstraat (noorddeel) 1.500 
Groenstraat (zuiddeel) 1.459 2.566

 
In de praktijk voldeed deze vorm van wegverharding blijkbaar niet aan de verwachtingen, want in 
1897 moest er door de ingelanden een belangrijke beslissing worden genomen over een verharding 
van de hoofdweg van de polder.803 Daarbij werd alleen over een keiweg gedelibereerd. Uit een vooraf 
gemaakte berekening over de onderhoudskosten van een grindweg was gebleken dat een keibestrating 
uiteindelijk goedkoper was. Die hoge onderhoudskosten van de grindwegen bleek het resultaat te zijn 
van ‘het buitengewoon drukke vervoer ten gevolge van den grooten verbouw van suikerbieten.’ 
De bewuste hoofdweg zou over zijn gehele lengte worden bekeid, een afstand van ongeveer 5,5 km. 
De Reuzenhoekse weg zou eveneens een keibedekking krijgen. In totaal ging het om een lengte van 
ruim zeven km. Om de bestratingwerken te kunnen financieren, zou er een lening moeten worden 
afgesloten van 30.000 gulden à 4% rente en aflosbaar op vijftig jaar.804  
Tijdens de discussie over het al dan niet bekeien van genoemde wegen, kwam ook aan de orde welke 
keisoort hiervoor het best geschikt zou zijn. Quenaststeen805 had daarbij de voorkeur. Ingeland 
Lippens uit Moerbeke (B) merkte hierover op dat het wel goede keistenen waren, maar uit ervaring 
wist hij ook dat dergelijke keien te glad waren. Bovendien was er in Nederland slechts één leverancier 
die van zijn monopoliepositie misbruik kon maken.806 Als alternatief stelde hij voor om keien uit de 
steengroeven van de Belgische gemeente Ivoir te gebruiken. Hij had een berekening gemaakt waaruit 
bleek dat die keien maar 4,50 gulden de strekkende meter vergden, terwijl een bestrating van Quenast-
steen tussen de 7,75 à 7,99 gulden per meter zou kosten (Tabel 104).  
Voordat de ingelanden tot stemming overgingen, werd er nog gewezen ‘op de onzekerheid van een 
blijvend bestaan van de suikerbietenteelt.’ Indien in de toekomst geen suikerbieten meer zouden 
worden verbouwd, dan waren de keiwegen overbodig. Die onzekerheid zorgde ervoor dat het voorstel 
tot bekeien werd afgewezen met 19 tegen 13 stemmen.  
Drie jaar later bleken de Zaamslagse landbouwers wat meer vertrouwen te hebben in de toekomst van 
de suikerbietenteelt en waren daardoor van gedachten veranderd. Er werd namelijk een bekeiïngsplan 
opgesteld voor alle hoofdwegen in de polder (Tabel 105).  
 
Tabel 104  Te bekeien wegen in de Zaamslagpolder in 1897. 
Wegen Lengte (m) 

 
Prijs per strekkende

meter (in gulden)
Geraamde prijs

(in gulden)
Veerweg 1.895 7,75 15.400
Terneuzense weg 3.620 7,70 29.000
Reuzenhoekse weg 1.579 7,99 12.200
Totaal 7.094 - 56.600

 

                                                 
802  Brikken zijn gebroken baksteen of grof puin. 
803  Ter hoogte van het dorpscentrum was deze hoofdweg deels al bekeid op kosten van het gemeentebestuur. 
804  WZV, DDA, Zaamslagpolder, buitengewone vergadering van 26 oktober 1897. 
805 Gewonnen in groeven bij Quenast (provincie Henegouwen) en toegepast in een formaat van 12 x 14 cm. 
806  Dit was de firma. Kloos & Van Limburg te Rotterdam. 
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Tabel 105  Te bekeien wegen in de Zaamslagpolder Ao 1900. 
Wegen Lengte ( m) Prijs per m2

(in gulden)
Geraamde prijs

(in gulden)
Veerweg 1.975 12,26 24.214
Axelse weg 1.752 12,43 21.777
Reuzenhoekweg 1.579 12,15 19.185
Terneuzense weg 3.620 12,15 43.983
Totaal 8.926 - 109.159

 
Omdat de Terneuzense weg ook veel werd gebruikt door de inwoners van de gemeente Zaamslag, was 
er een overeenkomst gesloten tussen het polder- en het gemeentebestuur, waarbij laatstgenoemde een 
financiële bijdrage zou leveren in de bestratingkosten. De kosten van de vier bestratingen voor de 
polder waren geraamd op 54.553 gulden.807 Daarvoor zou een lening worden afgesloten van 60.000 
gulden à 4%, die vervolgens zou worden opgesplitst in obligaties aan toonder. Elke obligatie ver-
tegenwoordigde een bedrag van 500 gulden. Door loting zou worden bepaald welke obligatienummers 
de deelnemers kregen toebedeeld en jaarlijks zouden twee obligaties worden afgelost, beginnend met 
het laagste nummer.808 Een belegger in dit wegenobligatiefonds liep het risico dat hij door het lot een 
laag nummer kreeg toegewezen, zodat hij al spoedig werd uitgeloot en niet meer van het aantrekke-
lijke intrestpercentage kon genieten.809 Ondanks deze bedenking werd het obligatiesysteem een succes 
en konden de bestratingwerken in de Zaamslagpolder met kapitaal van de eigen ingelanden of kapi-
taalkrachtige lieden uit de directe omgeving worden gefinancierd. 
Het voorstel tot bestraten van de Neuzensche weg werd met 21 tegen 13 stemmen goedgekeurd. 
Ingeland A. de Kraker stelde echter voor om met de uitvoering te wachten tot 1902. Er was volgens 
hem nog voldoende onderhoudsgrind in de polder aanwezigen dat kon beter eerst worden opgebruikt.  
Het bestraten van de polderwegen had echter ook een schaduwzijde op menselijk vlak. Het jaarlijkse 
onderhoud van de grindwegen werd namelijk uitgevoerd door een kantonnier in dienst van de polder 
en de bestrating maakte deze persoon overbodig. Ingeland Huijssen stelde daarom voor deze 
‘kostenpost’ van de jaarlijkse polderbegroting te schrappen.  
Was die plotselinge bestrating‘lust’ in de Zaamslagpolder misschien ingegeven door de buurpolder 
Beoostenblij-Benoorden? In die polder was de wegverharding pas aan het einde van de jaren tachtig 
actueel geworden. Er werd toen druk gediscussieerd over de vraag of de hoofdweg van de polder810 
moest worden begrind of bekeid. Uiteindelijk viel de keuze op begrinding. Hoewel dat een grote 
verbetering inhield die de mobiliteit in de polder ten goede kwam, was niet iedereen even enthousiast. 
Dat gold vooral de landbouwers die niet direct aan de begrinde straat woonden, zoals Jac. Verstrate, 
P. Schuijtvlot en A. Bolleman. Ze schreven een brief naar het polderbestuur en stelden daarin ‘dat zij 
het voor de landbouw van het hoogste belang achten, gebruik te kunnen maken van doelmatige 
wegen. Dat zij evenwel door de aanleg van genoemde weg weinig zijn gebaat, omdat ze vooraleer van 
die weg gebruik te kunnen maken nog minstens een kwart uur hunne producten over een zeer slechten 
weg moeten vervoeren’. Desondanks moesten ze evenveel geschot betalen als de anderen die wel 
gebaat waren bij de wegverharding!  
In 1894 werd er al gedebatteerd over de aanleg van een keibestrating. In dat geval zou de straat omge-
vormd worden tot een tolweg, waarbij de bouw van twee tolhuizen waren voorzien, één aan het ge-
hucht Kijkuit en een andere aan het station van Axel. De ingelanden maakten bezwaar tegen de hoge 
aanlegkosten, maar ook tegen het instellen van tol. Door Gedeputeerde Staten werd tolheffing even-
eens afgeraden. Het voorstel werd verworpen, maar er werd wel een commissie ingesteld die de zaak 
verder moest onderzoeken. Het volgende jaar kwam de bestrating weer aan de orde in de algemene 
vergadering. Ondanks dat commissielid Van Rompu wist te melden dat de polderlasten konden 
worden verlaagd, indien tot keibestrating werd overgegaan, werd het voorstel opnieuw afgestemd. 
Ingelande Van Impe stelde vervolgens voor om slechts een deel van de weg te bekeien. 

                                                 
807  Dit bedrag verschilt van de in Tabel 7.3 vermelde kostprijs. De reden is dat we drie jaar verder zijn en de 

begroting ondertussen blijkbaar ‘aangepast’ was.  
808  Aangezien er 120 obligaties aan toonder werden uitgeschreven, betekende dit dat de lening in 60 jaar moest 

zijn afgelost. 
809  Het wegschap ‘Commissie van de steenweg Sas van Gent - Westdorpe’ ging andersom te werk (§ 2.10.1). 
810  Dat was de Beoostenblijsche weg die 6 km lang was. 
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In zijn visie moest het westelijke deel van de weg, beginnend aan het station van Axel, over een 
afstand van 1.500 m worden bekeid en ook het oostelijke deel vanaf het gehucht Kijkuit tot de opril 
van de Catharinepolder over een afstand van 1.000 m. Omdat de stemmen staakten, werd dit voorstel 
tot de volgende jaarvergadering uitgesteld. Pas in 1898 bleek de meerderheid van de ingelanden 
bereid tot de aanleg van twee gedeelten kasseibestrating over een totale lengte van 2.500 meter.  
Volgens het bestek zou de keiweg 2,75 m breed worden. De benodigde keien moesten uit de steen-
groeven van Quenast of Lessines komen en een afmeting hebben van 9 x 15 cm.811 Aannemer Jacobus 
Jansen uit Terneuzen was de laagste inschrijver voor 15.577 gulden en mocht de bestratingwerken 
uitvoeren. Ter financiering ervan werd een obligatielening van 15.600 gulden aangegaan met L. Van 
Waesberghe Janssens uit Hulst à rato van 3,75%.  
Na de aanvankelijke scepsis werd de keibestrating al snel gewaardeerd. In 1899 werd met een over-
weldigende meerderheid van 20 tegen 4 stemmen besloten om ook het nog begrinde deel van de straat 
te bekeien. De werken zouden starten in februari 1900 en moesten op 1 juli daarna worden opgele-
verd.812 De Beoostenblij-Benoordenpolder behoorde hierdoor tot een van de voorlopers bij het toe-
passen van keibestrating.  
De ‘eer’ om als eerste polder een keibestrating te hebben aangelegd, kwam echter toe aan de zuidelijk 
ervan gelegen Beoosten- en Bewestenblijpolder. Al in 1874 werd een dergelijke wegverharding aan-
gelegd nabij het gehucht Drieschouwen, in 1880 gevolgd door een bestrating van de weg die vanaf de 
Groenendijk tot aan het fort Ferdinandus liep. In 1888-1889 werd de Derde Verkorting vanaf het 
gehucht Kijkuit naar de huidige Langeweg bestraat. Helemaal in het westen van de polder werd de 
Sasdijk kort daarna voorzien van een keiverharding, in 1895 gevolgd door een gedeelte van de Eerste 
Verkorting. In 1901 en 1902 werden een ander gedeelte van de Eerste Verkorting, alsmede de Tweede 
Verkorting en de Langeweg bekeid. De Beoosten- en Bewestenblijpolder, ook wel de Groote Polder 
genoemd, stond er bij de buurpolders overigens om bekend royale werken uit te voeren aan hun 
polderwegen.  
Het was gebruikelijk dat aan de buurpolders een geldelijke vergoeding werd gevraagd voor het feit dat 
de landbouwers uit de aanpalende polder ook gebruik maakten van de verharde wegen. In feite was 
het een equivalent van het suatierecht dat in het vorig hoofdstuk is behandeld. 
De aangelegde kasseiwegen liepen uiteraard maar tot de grenzen van de polder. Indien een naast-
liggende polder geen interesse of geen geld had om in zijn eigen polder eveneens bestratingwerken uit 
te voeren, dan kon bijvoorbeeld de situatie ontstaan dat een landbouwer uit Zaamslag die zijn pro-
ducten naar de markt in Axel vervoerde, na twee kilometer over een kasseiweg te hebben gereden, 
weer op een onverharde weg van een naastliggende polder kwam en door het slijk verder moest ploe-
teren. Een sprekend voorbeeld hiervan is het gedeelte van de Axelsestraat die langs de Capellepolder 
richting Axel liep. Deze was nog onverhard in het begin van de twintigste eeuw en bevond zich 
bovendien in desolate toestand. Op sommige plekken was deze weg zelfs zo slecht dat begrafenis-
stoeten via de polderweg het dorpscentrum niet konden bereiken, maar daarvoor over de hoeve van 
landbouwer P. Dekker moesten rijden!813  
 
7.2.4 Macadam- en asfaltwegen 
Rond 1900 werden veel grindwegen in de polders definitief vervangen door keibestratingen. Nog 
geen tien jaar later kwam macadam als wegenverharding in gebruik. De Schot John McAdam had dit 
uit drie verschillende soorten steenslag bestaande wegdek in 1834 ontwikkeld. Als basis dienden 
grove korrels die voor de stabiliteit van het wegdek moesten zorgen. Daaroverheen werden twee 
kleinere types grind ingewalst. Vanwege de vele holle ruimtes in het wegdek en door het ontbreken 
van een ‘bindmiddel’ zoals teer of bitumen was dit soort wegenverharding erg gevoelig voor spoor-
vorming. Verder was het een nadeel dat opspattend grind schade kon veroorzaken aan het materiaal 
dat over de weg reed.814  
In de Zaamslagpolder kwam dit type wegdek in 1908 aan de orde toen bleek dat de weg van het 
gehucht Reuzenhoek naar Othene niet kon worden verhard wegens een gebrek aan grof grind. 

                                                 
811  15 cm aan de ‘kop’ en 9 cm aan de ‘voet’. 
812  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder, algemene vergadering van 30 mei 1899. 
813  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1. 
814  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/macadam (22 juli 2011). 
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Als oplossing werd geopteerd voor een verharding bestaande uit een onderlaag van brikken, met 
daarop een laag macadam en een laagje fijn grind als toplaag. De kostprijs hiervoor was begroot op 
2.400 gulden. De aanpalende Krekepolder zou een bijdrage leveren van 1.000 gulden.  
In datzelfde jaar bestonden er ook plannen om de Pouckepoldersedijk of de binnendijk van de Zaam-
slag- en de Beoostenblij-Benoordenpolder met macadam te verharden. De gemeente Zaamslag was 
hiervan de initiatiefnemer en verzocht de Beoostenblij-Benoordenpolder om 25% bij te dragen in de 
begrote kostprijs van 3.800 gulden. De reactie van een aantal ingelanden op dit voorstel was fel en de 
dijkgraaf stelde onomwonden dat niemand ons kan dwingen er aan bij te dragen. Ingeland J. de Putter 
wist nog te melden dat aan de gemeente Axel eveneens 25% subsidie was gevraagd. Indien het 
gemeentebestuur hierin zou toestemmen, betekende dit dat de ingelanden van de Beoostenblij-
Benoordenpolder dubbel moesten betalen, want die waren tevens inwoner van de gemeente Axel! Dit 
kon niet volgens de verbolgen De Putter. Zijn collega Wieland argumenteerde ‘het verschrikkelijk te 
vinden dat wanneer iemands eigen hof nog vuil is, [eerst] dat van een ander te helpen schoonmaken’. 
Hij vond het belangrijker dat de eigen polderwegen eerst werden verhard.  
Deze reacties laten zien dat een aantal landbouwers/ingelanden hun eigen belang lieten prevaleren 
boven het algemeen belang. Het voorstel werd in stemming gebracht en de meerderheid bleek echter 
vóór een bijdrage aan de macadamverharding te zijn.815 De ontvangergriffier meldde in de notulen dat 
de dijkgraaf geheel onder de indruk was van de uitslag en verklaarde ‘geen cent in deze uitgaaf te 
zullen betalen.’ In hoeverre hij zijn dreigement heeft waargemaakt, ontrekt zich aan de waarneming. 
In 1910 werd er in ieder geval gestart met de aanleg van de macadamweg en er waren geen dissonante 
geluiden meer te horen in de Beoostenblij-Benoordenpolder.816   
 
Vanaf het begin van de 20ste eeuw deed het gemotoriseerde verkeer zijn intrede op de wegen. In 1919 
stelden Provinciale Staten een verkeerscommissie in die de mogelijkheid van een reorganisatie van de 
provinciale verkeersmiddelen moest onderzoeken. De inwerkintreding van de nationale Wegenbelas-
tingwet in 1926817 leidde een jaar later tot het opstellen van het Provinciaal Wegenplan818 en de 
Wegenbelastingverordening ‘Zeeland’ (Tabel 106). Drie jaar later werd de oprichting van een Provin-
ciaal Wegenfonds goedgekeurd en in 1938 de Tertiaire Wegenverordening Zeeland. Hierdoor kwam 
het Tertiair Wegenplan voor Zeeland tot stand, dat sindsdien meerdere malen zou worden aangepast 
aan de gewijzigde omstandigheden. Een en ander hield in dat de particuliere polderwegen langzamer-
hand door de provincie in beheer en onderhoud werden overgenomen (Wilderom 1973). In 1933 is 
deze ‘overname’tendens te zien in de omgeving van Zaamslag. Gedeputeerde Staten hadden te kennen 
gegeven dat er een wegverbetering vanaf de Sint-Annapolder tot Zaamslagveer in het verschiet lag. 
Het aandeel van de onderhoudsplichtigen in deze weg, i.c. de Zaamslagpolder en de gemeente Zaam-
slag, was berekend op 25% of 58.700 gulden.819 Na de wegverbetering zou de polder wel aanspraak 
kunnen maken op subsidie uit het Provinciaal Wegenfonds à rato van 200 gulden per km per jaar. 
 
Tabel 106  De provinciale wegen in midden Zeeuws-Vlaanderen. 
Weg Lengte (m)
Isabellasluis-Philippine-Sluiskil 8.349
Terneuzen-Hoek 3.086
Braakman-Hoek  4.915
Sas van Gent tot Rijksweg 585
Mr. Haarmanweg-Driewegen-Zaamslag-Terhole 13.144
Rijksweg Terneuzen-Rijksweg N 60820 13.425
Driewegen-Axel 5.367
Drieschouwen-Belgische grens 4.391
Zuiddorpe-Koewacht-St. Jansteen 11.519

                                                 
815  16 stemmen waren vóór en 12 tegen. Er waren 2 onthoudingen. 
816  WZV, DDA, Beoostenblij-Benoordenpolder, nr. 2. 
817  Deze wet moest definitief een einde maken aan de vele tolwegen in Nederland die voor veel oponthoud 

zorgden. Met de inkomsten werd een Wegenfonds opgericht dat over de provincies werd verdeeld. 
818  Het Wegenplan werd in 1931 vervangen. 
819  Het aandeel van de Zaamslagpolder bedroeg hierin 43.800 gulden. 
820  Deze weg liep van Perkpolder in zuidelijke richting naar de Belgische grens bij Kapellebrug. 
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De polder stond voor de keus om een lening aan te gaan voor zijn aandeel in de verbetering of anders 
de weg over te dragen aan de provincie. In dat laatste geval moest een jaarlijkse bijdrage worden 
betaald aan het provinciebestuur. De ontvanger-griffier had echter een financieel plan opgemaakt om 
het benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen, waarbij was uitgegaan van een belastingheffing van 3% 
op de gebouwde eigendommen821 in het dorp van Zaamslag en het gehucht Othene. Om de goed-
keuring van Gedeputeerde Staten voor dit plan te krijgen, zou echter ook het jaarlijks geschot op het 
ongebouwd moeten worden verhoogd. Ingeland K. de Kraker merkte in dit verband op dat het naar 
zijn oordeel niet bij die ene wegverbetering zou blijven. De polder had namelijk nog andere wegen te 
onderhouden en dat kon in de toekomst een zware belasting blijken te zijn voor de polderkas.  
Uiteindelijk werd het bestuursvoorstel tot wegverbetering met grote meerderheid van stemmen aan-
genomen. De Kraker kreeg gelijk, want in 1940 kwam de overdracht van de onderhoudsplicht van de 
weg van Sint-Annapolder tot Zaamslagveer aan de provincie opnieuw aan de orde. Het polderbestuur 
was nu van mening veranderd en vond dat de weg moest worden overgedragen. Indien de provincie 
daartoe bereid zou zijn, wilde men de jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten afkopen met een 
eenmalig bedrag van 21.150 gulden. Hiervoor diende wel een lening te worden afgesloten met een 
looptijd van 40 jaar. Het bestuursvoorstel werd aangenomen en de polder was in het vervolg bevrijd 
van een grote last.822 
In 1941 probeerde de polder het onderhoud van een in minder goede staat verkerend gedeelte van de 
Axelseweg over te dragen aan de gemeente Zaamslag, overigens zonder resultaat. Omdat de weg door 
het intensieve (vracht)autoverkeer kapot gereden was, werden er in 1947 opnieuw plannen gemaakt 
om de weg te verbeteren. Voor de verbeteringswerken kon subsidie worden gekregen uit het Provin-
ciale Wegenfonds. Het aandeel dat de polder zelf moest bijpassen, was beraamd op 27.825 gulden of 
35%. Voor het onderhoud van de weg zou de polder jaarlijks 150 gulden per kilometer subsidie 
krijgen van de provincie. Ingeland A. de Kraker was tegen de wegverbetering omdat hij dat geen 
algemeen polderbelang vond. ‘Als de automobilisten een nieuwe weg wenschen, dan moet het wegen-
fonds dit maar bekostigen en niet de ingelanden van een of andere polder’, was zijn mening. Zijn 
collega Anth. Dekker zag het polderbelang er wel van in. Hij maakte daarvoor een kritische analyse 
van de belastingpolitiek van de overheid en verwoordde dit als volgt: ‘dat men een zeker inkomen 
mag hebben en alles wat daar boven uitsteekt toch weggaat aan belastingen, waarvan onder meer 
nieuwe bruggen en wegen aangelegd worden in Holland. Laat men nu in de Zaamslagpolder toch zoo 
verstandig zijn de heeren in Den Haag een stap voor te zijn en zelf een nieuwe weg leggen in eigen 
omgeving’. 
De grote meerderheid van de ingelanden bleek dit hemd-is-nader-dan-de-rokprincipe van Dekker te 
delen en besliste dat de polder zijn aandeel in de verbeteringswerken zou betalen.823 Toch was de 
mening van De Kraker niet onbelangrijk. Het toont aan dat er een veranderende geest te bespeuren 
was bij de landbouwers in verband met het onderhoud van de polderwegen. De financiële last daarvan 
werd steeds meer ervaren als een molensteen om de nek. 
Kort nadat de verbeteringswerken waren uitgevoerd ondernam het polderbestuur een poging om het 
gedeelte van deze weg tussen Zaamslagdorp en de Axelsedijk over te dragen aan Gedeputeerde 
Staten. Als reden hiervoor werd aangevoerd dat deze weg een ‘bovenpolderlijke’ betekenis had. De 
Krakers visie kwam dus uit. Gedeputeerde Staten hadden wel belangstelling voor dit overnameplan, 
maar ze wilden dan ook het aansluitende deel van de weg overnemen en dat was in beheer bij de 
gemeente Axel. Axel bleek hiertoe niet bereid, zodat de onderhandelingen noodgedwongen werden 
stopgezet. 
In 1952 kwamen de hoge onderhoudskosten voor de polderwegen tijdens de algemene vergadering 
opnieuw aan bod. Die kosten namen jaarlijks toe, terwijl de staat van de wegen achteruitging. Het 
probleem was dat het polderbestuur met de jaarlijks gevoteerde bedragen voor het wegenonderhoud 
geen afdoende herstel van de polderwegen kon bewerkstelligen. In de naastgelegen Beoostenblij-
Benoordenpolder werd men met dezelfde problematiek geconfronteerd. 

                                                 
821  Voor het eerst werd geprobeerd om de eigenaren van bebouwde percelen mee te laten betalen. Op die manier 

kon het aantal omslagplichtigen worden vergroot. 
822  WZV/AA, Zaamslapolder, nr. 6. Er werd hiervoor een lening afgesloten bij de Coöp. Boerenleenbank te 

Terneuzen à 4,5%. 
823  26 stemmen waren voor en 11 stemmen tegen. 
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De wegen werden hier overigens niet stuk gereden door de eigen ingelanden, maar door het toegeno-
men verkeer van niet-ingelanden. Ingeland C. de Putter verzuchtte in 1952 nostalgisch: ‘dat er een tijd 
is geweest waarin men op voordelige wijze de wegen kon verbeteren, wat thans niet meer mogelijk 
is’. Hij koesterde de wens dat de goede oude tijd nog eens terug zou komen, maar die bleek definitief 
voorbij te zijn.824   
 
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er belangstelling voor een nieuw ontwikkeld procedé voor het 
verharden van de polderwegen. In 1948 stelde ingeland K. de Kraker van de Zaamslagpolder voor om 
een proef te nemen met zogenaamde ‘koude teer’. Dat zou wel wat duurder zijn dan de bestaande 
wegverhardingen, maar een goed berijdbaar wegdek kwam volgens hem rollend materieel zoals land-
bouwmachines ten goede. Het bleef echter bij dit voorstel.  
In 1952 waren de (polder)geesten blijkbaar meer ontvankelijk voor de nieuwe vorm van wegver-
harding. Bovendien was de prijs van steenslag en macadam de voorafgaande jaren alleen maar geste-
gen, zodat noodgedwongen naar andere middelen moest worden uitgekeken. Ing. G. van der Waa, 
waterbouwkundig ambtenaar bij de Waterkering van het Calamiteuze Waterschap Serlippens c.a., 
kreeg toen van het polderbestuur de opdracht om een kostenbegroting op te maken voor het teren van 
de Reuzenhoeksedijk, Zaamslagsedijk en Oude Zeedijk. De begrote kostprijs bedroeg 69.600 gulden. 
Om de onderhoudskosten van de wegen te kunnen financieren, richtte de polder in 1953 een Teer-
wegenfonds op.825  
Het besluit van sommige polders om te kiezen voor een stelselmatige asfaltering van hun wegen, was 
ingegeven door het ‘aanlokkelijke’ aanbod van wegenaannemer M.P. Hol uit Kloosterzande. Voor de 
prijs van de uitkomende straatkeien zou hij namelijk een asfaltlaag aanleggen en wie zou niet met een 
gesloten beurs een nieuw en beter wegdek willen krijgen?!  
De Beoostenblij-Benoordenpolder liet zich eveneens overtuigen door de wegenaannemer en besliste 
in 1953 de Beoostenblijstraat te laten ‘asfalteren’. Tezelfdertijd zou ook de Armendijk en de Lange-
dreef van zo’n laag worden voorzien (Tabel 107). Om eventuele problemen met Gedeputeerde Staten 
te voorkomen826, besloot de algemene vergadering om de asfalteringswerken onderhands aan te 
besteden. De aangeboden prijs per vierkante meter week namelijk niet af van de normale, terwijl voor 
overname van de uitkomende keien een bedrag van 47.500 gulden in mindering van de aannemings-
kosten werd gebracht. Overigens ging het bij deze asfalteringswerken niet om een echte asfaltlaag, 
maar om een veredelde grind/slakkenlaag die met bitumen827 was vermengd, waardoor er een asfalt-
achtige wegbedekking ontstond. Het oogde mooi, maar de kwaliteit schoot vaak tekort. Na enkele 
jaren intensief gebruik kon het gebeuren dat er scheuren in het wegdek ontstonden of dat de slakken 
door de bitumenlaag staken.828 Desondanks werd in de loop van de jaren vijftig en zestig een groot 
deel van de polderwegen in Zeeuws-Vlaanderen van een dergelijke asfaltlaag voorzien. 
In 1961 bestonden er plannen bij de Beoostenblij-Benoordenpolder om de Beoostenblijstraat en het 
gedeelte van de Oude Zeedijk tot aan het gehucht Kijkuit te laten schrappen van het Tertiair Wegen-
plan dat door de provincie was opgemaakt. Zo’n weg moest namelijk aan hoge eisen voldoen en dat 
betekende hoge kosten voor de eigenaar. De provincie betaalde bij verbetering van tertiaire wegen 
65% van de kosten, maar het onderhoud kwam geheel ten laste van de polders.829 
 
Tabel 107  Te asfalteren wegen in de Beoostenblij- 
Benoordenpolder. 
Weg Lengte (m) Breedte (m)
Beoostenblijstraat 3.620  3,5 
Armendijk 1.750 2,8
Langedreef 3.000 3,0

                                                 
824  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder, notulen van 1952. 
825  Het beginsaldo bedroeg 12.237,86 gulden. In 1956 volgde een bijstorting van 5.000 gulden. Aan wegenaan-

nemer M.P. Hol moest dat jaar echter 13.091,83 gulden worden betaald voor het aanbrengen van een slijt-
laag, zodat als reserve in het fonds overbleef 4.323,83 gulden. 

826  Dit college moest hiervoor toestemming verlenen. 
827  Bitumen is een bruine of zwarte minerale stoffen die uit een mengsel van koolwaterstoffen bestaan. 
828  Mondelinge mededeling door J. Zuidweg. 
829  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder, notulen van 1953 en 1961. 
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In 1966 trad de Wet Uitkering Wegen (WUW) in werking. Tengevolge van deze wet moest er in iede-
re provincie vóór 1 januari 1968 een quartair wegenplan worden opgesteld. In dat plan moesten alle 
wegen worden opgenomen die alleen een plaatselijk belang hadden. Het ging daarbij met name om 
polderwegen.830  
 
7.2.5 Raamontsluitingsplan 
In 1967 maakte het Axeler Ambacht een ‘raamontsluitingsplan voor wegen’ op. Met dit plan beoogde 
het waterschap een overzicht te krijgen van de wegen die voor verbetering vatbaar waren en in aan-
merking konden komen voor een bijdrage van de Cultuurtechnische Dienst. De wegen werden hiertoe 
onderverdeeld in A-, B- en C-wegen (Tabel 108). 
 
Tabel 108  Gewenste afmetingen van de A-, B- en C-wegen, 
zoals opgenomen in het raamontsluitingsplan van het Axeler 
Ambacht. 
Wegtype Kruinbreedte (m) Deklaagbreedte (m) 
A-wegen 10 5 
B-wegen   8 3 
C-wegen   7 2,70 

 
In het kader van dit plan werd er een inventarisatie opgemaakt van de verschillende soorten wegver-
hardingen die in het waterschap waren toegepast, zodat op basis daarvan een meerjarenplan kon 
worden opgemaakt voor de verbetering van de polderwegen. Volgens het plan moesten wegen met 
een oude keibestrating een volledig nieuw wegdek krijgen (Tabel 109). Voor polderwegen die be-
stonden uit een grindlaag of een oude keibestrating, was bij reconstructie een volledige vernieuwing 
noodzakelijk of anders een vernieuwing van de deklagen met een dwarsprofiel.831 Aangaande de 
Beoostenblijstraat werd in het raamontsluitingsplan opgemerkt dat het om een vrij belangrijke weg 
ging die het noordoostelijke deel van het waterschap verbond met Axel. 
 
Tabel 109  De verschillende wegtypes naar gelang hun soort verharding. 
Soort verharding Wegen Ligging 
Oude grindlaag met puin Kapzakweg met Verkorting Margarethapolder 

Aandijkseweg Aan- en Genderdijkepolder 
Genderdijkseweg Aan- en Genderdijke- en Willem III- polder 
Van Lyndenweg (noorddeel) Van Lyndenpolder 
Zaaidijk Capellepolder 
Eglantiersdijk Oud-Eglantier- en Nieuw-Eglantierpolder 

Oude keibestrating Paardendijk Margarethapolder 
Van Lyndenweg (zuiddeel) Van Lyndenpolder 
Poonweg Van Lynden- en Willem III-polder 
Koning Willem III-weg (zuid- en 
oostdeel) 

Willem III-polder 

Smidsschorreweg Smidsschorrepolder 
Gemeenschappelijke Weg Autrice- en Oud- en Nieuw-Papeschorpolder 

Grindlaag of oude keibestrating,  
afgedekt door een oppervlakte- 
behandeling 

Kamperseweg Groote Huissenspolder 
Kampersedijk Groote Huissens-, Eendragt- en Van Lyndenpolder
Hellegatweg Hellegatpolder 
Van Lyndenweg (middendeel) Van Lyndenpolder 
Koning Willem III-weg  
(west- en middendeel) 

Willem III-polder  

Pouckepoldersedijk Zaamslagpolder 
Lange Dreef Beoostenblij-Benoordenpolder 
Beoostenblijsche Straat Beoostenblij-Benoordenpolder 
Armendijk Beoostenblij-Benoordenpolder 
Margretsedijk Visscherspolder 
Axelsestraat Autrichepolder 

                                                 
830  De plannen verdwenen in de jaren ‘80 wegens nieuwe wetgeving. De WUW werd per 1-1-1993 ingetrokken. 
831  Het dwarsprofiel geeft opbouw en afmetingen in dwarsrichting uit de samenstellende ontwerpelementen van 

de weg weer. Wegenbouwkundige aspecten, zoals fundering, verhardingsopbouw, ontwatering en dergelijke 
blijven buiten beschouwing. Het dwarsprofiel is een van de belangrijkste onderdelen van het totale wegont-
werp. Bron: http://www.wegenwiki.nl/Dwarsprofiel (22 juli 2011). 
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De weg bestond volgens het plan uit een ‘oude grindverharding ter breedte van 3-3,5 meter, voorzien 
van een oppervlaktebehandeling.’ Hiermee werd de aangelegde ‘asfaltlaag’ uit 1953 bedoeld die blijk-
baar al na twaalf jaar in een bedenkelijke staat verkeerde. Gezien het belang van deze weg werd hij 
ingedeeld in categorie C. De Beoostenblijstraat kon op die manier met subsidie van de provincie 
worden voorzien van een deklaagbreedte van 5 meter. Voor het werkjaar 1967 waren verbeterings-
werken gepland voor de Aandijkeweg, Zaaidijk, Eglantiersdijk en Poonweg. De slechtste wegen kwa-
men dus het eerst aan bod. 
Ook bij De verenigde Braakmanpolders werd er een meerjarenplan opgesteld voor de wegen (Tabel 
110). In 1965 werden de wegen in de Braakman- en de Dijckmeesterpolder door het waterschap in 
beheer en onderhoud overgenomen van de Nederlandse Staat. Anderzijds werd het beheer en onder-
houd van een aantal andere polderwegen tussen 1966 en 1980 overgedragen aan de gemeenten Sas 
van Gent en Terneuzen. 
In het kader van de opgestelde ‘wegenverbeteringsplannen’ werden er in de periode 1982-1990 door 
het waterschap De Drie Ambachten heel wat polderwegen onder handen genomen. De eerste daad van 
het nieuwe waterschap op het vlak van de wegeninfrastructuur was de aanleg van een parallelweg 
langs het wegvak Westdorpe-Drieschouwen in 1982. Daarnaast werd ook een aantal polderwegen 
afgestoten. In 1982-1983 werd de Graaf Jansdijk bij Axel aan de gemeente Axel overgedragen en in 
1988-1989 nam de gemeente Terneuzen het eigendom, beheer en onderhoud van enkele wegen aan 
weerszijden van het Kanaal van Gent naar Terneuzen over. 
Aan de westzijde van het Kanaal ging het daarbij om de weggedeelten van het gehucht Boerengat en 
de Lovenpolderstraat en aan de oostzijde gold dat voor de Genderdijkeweg, Grote Huissenspolder-
weg, Korte Blikstraat en Reuzenhoeksedijk. 
 
Tabel 110  Wegverbeteringswerken bij De verenigde Braakmapolders tussen 1965 en 1981.  
Periode Polder Wegen 
1965-1970 Bonte-, Seydlitz-, Piersens-, Goessche-, 

Loozeschor-, Van Remoorterepolder 
Diverse polderwegen 

1967-1971 Nieuw-Neuzenpolder Wegaansluiting met Dow 
1967-1969 Autrichepolder Landbouwweg aan de westzijde van het kanaal 
1967-1969 Braakmanpolder en Kanaalpolder Weg Hoek-Philippine met zijtak naar de Braakman 
1970-1971 Albertpolder  Kapellestraat en Mosselhuisstraat 
1970-1974 Albertpolder  Vrijstraat (noordelijk deel) 
1972 Braakmanpolder  Savoyaardsweg 
1973-1975 Lovenpolder  Lovenpolderstraat 
1976 Kanaalpolder en De Loozepolder  Kanaalpolderstraat en Lozeschorweg 
1977-1980 Albertpolder  Vrijstraat (zuidelijk deel) 
1978-1981 Dijckmeesterpolder Burgemeester d’Hoogeweg 
1978-1980 Bonte- en Van Wijckhuisepolder Langeweg en Bontepolderstraat 
1980-1981 Kleine Stellepolder  Neuwe Stelleweg, Kleine Stelledijk, Loozeschorweg 
1981-1983 Sint-Pieterspolder en Albertpolder Sint-Pieterspolderdijk en Zeestraatje 

 
 
7.3 Ruilverkaveling 
 
In de loop der eeuwen waren veel kavels landbouwgrond door vererving en verkoop versnipperd 
geraakt. In 1898 bood het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (KNLC) de regering in Den Haag 
een rapport aan waarin het voorstel werd gedaan om aan deze versnippering een halt toe te roepen. 
Daarmee was de basis gelegd voor drie ruilverkavelingwetten die in de loop van de twintigste eeuw 
van kracht zouden worden. De eerste Ruilverkavelingwet dateert van 1 december 1924 en is tot stand 
gekomen onder ‘druk’ van de Nederlandse Heidemij. Deze maatschappij was opgericht in 1888 met 
als hoofddoel het ontwikkelen van landbouwgronden, het herbebossen van zandgronden en de 
verbetering van de werkgelegenheid. De maatschappij had in die functie al ervaring opgedaan met 
vrijwillige ruilverkavelingsprojecten waaruit was gebleken dat die de landbouw ten goede kwamen.  
De Ruilverkavelingswet van 1924 maakte grootschaligere en daarmee meer productieve en meer 
rendabele verkavelingen mogelijk. In de wet stond uitdrukkelijk dat alleen gronden die voor land-
bouwdoeleinden werden gebruikt, hiervoor in aanmerking konden komen. Als gevolg van de wet 
werd in datzelfde jaar een Centrale Cultuurtechnische Advies Commissie (CCC) ingesteld die als 
technisch en financieel uitvoerend orgaan zou optreden. 
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In 1935 werd de Cultuurtechnische Dienst (CD) opgericht die alle overheidsactiviteiten met betrek-
king tot ontginning, ontwatering en ruilverkaveling moest coördineren.832 Veertien jaar na deze eerste 
wet kwam in 1938 de tweede Ruilverkavelingwet tot stand. De besluitvorming omtrent ruilverka-
veling werd hierin vereenvoudigd.  
Na de Tweede Wereldoorlog nam de interesse vanuit de landbouwsector voor ruilverkaveling sterk 
toe. De voortgaande mechanisatie vroeg om grot(er)e percelen en een betere ontsluiting van land-
bouwgrond. Bovendien kon de opbrengst van het land worden vergroot door een betere en diepere 
ontwatering. Drainage was daartoe een aangewezen middel (Markusse 1998). De derde Ruilverkave-
lingswet, die in 1954 van kracht werd, had de bedoeling om een verdere ontwikkeling van het land-
bouwbedrijf mogelijk te maken. Deze wet had niet meer uitsluitend een agrarisch oogmerk, maar 
beoogde tevens een verbetering van de streek te bewerkstelligen. Hiertoe behoorden ook krot-
opruiming en voorzieningen voor elektriciteit en water, evenals de landschappelijke ‘aankleding’, 
waaronder erfbeplanting.  
De Ruilverkavelingswet van 1954 werd in 1985 vervangen door de Landinrichtingswet.833 Deze wet 
had een nog bredere doelstelling. Landinrichting moest leiden tot verbetering van de inrichting van 
het landelijk gebied overeenkomstig de functies van dat gebied, zoals deze in het kader van de 
ruimtelijke ordening waren aangegeven (art. 4). Volgens de wet konden hierdoor maatregelen en 
voorzieningen worden getroffen ten behoeve van onder meer land-, tuin-, en bosbouw, natuur en 
landschap, infrastructuur, openluchtrecreatie en cultuurhistorie.  
In de wet werden vier vormen van landinrichting opgenomen, te weten herinrichting, ruilverkaveling, 
aanpassingsinrichting en ruilverkaveling bij overeenkomst of kavelruil. Voor herinrichting kwamen 
gebieden in aanmerking die naast een agrarische functie ook in belangrijke mate een niet-agrarische 
functie vervulden of moesten vervullen. Bij aanpassingsinrichting vond herverkaveling in één blok 
plaats en konden maatregelen en voorzieningen worden getroffen met betrekking tot de infrastructuur, 
de land-, tuin- en bosbouw, de natuur, het landschap en de openluchtrecreatie. Ruilverkaveling bij 
overeenkomst is een vorm van landinrichting waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden om 
bepaalde onroerende zaken die hen toebehoorden, tot één geheel samen te voegen en dat goederen-
complex vervolgens bij notariële akte onder elkaar te verdelen.834 
In 1986 werden ook ruilverkavelingen met een ‘administratief karakter’ (RAK) mogelijk gemaakt.  
De idee voor deze vorm van ruilverkaveling ontstond in het onderzoeksgebied, omdat de landbouwers 
niets voelden voor een ‘klassieke’ ruilverkaveling.835 Bovendien had het waterschap al een aanpas-
singsplan voor de waterbeheersing in uitvoering. Het principe van dit soort ruilverkavelingen is dat er 
landbouwpercelen worden geruild, waarbij verschillen in kwaliteit en kwantiteit van de grond worden 
verrekend. Graafwerkzaamheden en aanpassingen aan wegeninfrastructuur en afwatering - zoals bij 
de klassieke ruilverkaveling - bleven op die manier tot het minimum beperkt. Ondanks de aan-
vankelijk felle tegenstand van de landbouworganisaties en de overheid werd in het onderzoeksgebied 
besloten tot een ruilverkaveling van dit nieuwe type; zie hiervoor § 7.3.3 (Markusse 1998). 
 
7.3.1 Ruilverkaveling ten westen van het kanaal 
In 1966 bestonden er bij het pas opgerichte waterschap De verenigde Braakmanpolders al plannen om 
te komen tot een ruilverkaveling. 
Ir. H. Bos van de Cultuurtechnische Dienst gaf hierover op 30 september een toelichting in de alge-
mene vergadering.836 Veel interesse voor dit onderwerp bestond er blijkbaar niet, want er waren maar 
weinig (hoofd)ingelanden komen opdagen. Bos wees in zijn toespraak op het feit dat een ruilverka-
veling niet alleen voor de betrokken landbouwers, maar ook voor het waterschap interessante aspecten 
had. Ruilverkaveling had namelijk alles te maken met afwatering, ontwatering en wegen. Het water-
schap was hiermee al in eigen beheer gestart, maar de kosten ervan waren hoog, niettegenstaande de 
subsidies van de Nederlandse Staat. 

                                                 
832  De Zeeuwse landbouwerszoon ir. Ferdinand Pieter Mesu was de eerste directeur en bleef dit gedurende 19 

jaar. Onder zijn leiding groeide de dienst uit van 7 naar 660 werknemers. 
833  Deze wet zou van kracht blijven tot 1 januari 2007. 
834  Zie art. 13-16 van de Landinrichtingswet. 
835  Het betrof landbouwgebieden in de omgeving van de Axelsche Sassing, Axel en Reuzenhoek-Zaamslag. 
836  Deze voorlichtingsbijeenkomst vond plaats in het waterschapsgebouw te Hoek. 
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Ondanks de aanvankelijke scepsis stelde het dagelijks bestuur bij monde van dijkgraaf/voorzitter H. 
Wolfert aan de algemene vergadering voor ‘te besluiten tot het aanvragen van een ruilverkaveling voor 
het gebied van ons waterschap De verenigde Braakmanpolders’. De algemene vergadering keurde dit 
voorstel van het dagelijks bestuur echter niet goed. 
Bos kreeg in februari 1967 een tweede kans om zijn visie op het nut van een ruilverkaveling uit te 
leggen, ditmaal voor een ruimer publiek. Hij wees erop dat het waterschap zorg diende te dragen voor 
de uitvoering van waterbeheersings- en andere werken, ook als er niet zou worden besloten tot het 
aanvragen van een ruilverkaveling. Dergelijke werken zouden dan ‘maar’ het statuut van A2-werk837 
krijgen, waarvoor het Rijk maximaal 60% subsidie ter beschikking stelde. Bovendien moest het 
waterschap in dat scenario een lening afsluiten bij een vooraf vastgestelde bank. Een ruilverkaveling 
was qua subsidiëring dus heel wat interessanter. Bos slaagde er uiteindelijk in om de aanwezigen te 
overtuigen, want in maart 1967 diende het dagelijks bestuur van het waterschap een aanvraag tot 
ruilverkaveling in838. Binnen de blokgrens839 lag 4.710 ha.  
De Cultuurtechnische Dienst Zeeland maakte in 1970 een vooronderzoeksrapport op waaruit bleek dat 
de landbouwbedrijven in het gebied waarvoor de ruilverkaveling was aangevraagd, ernstig werden 
belemmerd in hun bedrijfsuitvoering. De redenen hiervan waren een onvoldoende waterbeheersing, een 
versnipperde ligging en de te geringe grootte van veel percelen. Bovendien was de afstand tussen de 
boerderijen en de daarbij behorende grond vaak te groot en voldeed het ontsluitingspatroon niet meer 
aan de eisen die door de moderne landbouw werden gesteld. Door een ruilverkaveling kon de 
bestaande situatie belangrijk worden verbeterd. Bovendien schiep een ruilverkaveling de mogelijkheid 
om andere belangen te behartigen, zoals het treffen van landschappelijke en recreatieve voorzieningen, 
alsmede het veiligstellen van de aanwezige natuurgebieden. Als eindconclusie stelde het rapport dat het 
wegens de verwevenheid met de industriële ontwikkeling in de omgeving840 aan te bevelen was om de 
reconstructie van het landbouwgebied te laten verlopen via de procedure van een ruilverkaveling.  
De geraamde kosten per ha werden berekend op 4.600 gulden (Tabel 111).841 
In oktober 1972 werd een ‘Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Braakman’ ingesteld door de 
Cultuurtechnische Dienst (Tabel 112). De commissie stond onder voorzitterschap van R.C.E. Barbé, 
toenmalig gezworene voor de categorie ‘gebouwd’ bij het waterschap. De commissie liet een onder-
zoek doen naar de wijze waarop de knelpunten in het gebied het beste konden worden opgelost. Om 
de ruilverkaveling beter bespreekbaar te maken voor de betrokkenen, werd in 1974 een ‘Werkgroep 
Voorlichting en Inspraak’ ingesteld. Die moest voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten organiseren 
om over het voorontwerp met de betrokkenen te communiceren.842  
De reacties op het voorontwerp waren behoorlijk heftig. Er kwam vooral kritiek op de plannen om het 
bestaande bosareaal op de Domeingronden uit te breiden met 26 ha en om 15 ha grasland te ontrekken 
aan de landbouw. Het plan om het niet-subsidiabele deel van de kosten voor de verbetering van quar-
taire wegen843 ten laste te brengen van de gezamenlijke eigenaren van het verkavelingblok, kon even-
eens op veel weerstand rekenen. 
 
Tabel 111  De geraamde kosten per ha. 
Kostensoort Bedrag (guldens) 
Waterbeheersing 1.400 
Ontsluiting 1.500 
Kavelinrichting 1.100 
Administratiekosten   400 
Landschap en recreatie   200 
Totaal 4.600 
 

                                                 
837  Werken die in het kader van een ruilverkaveling werden uitgevoerd, kregen het statuut A1-werk. 
838  De aanvraag werd als nr. 1141 onder de naam ‘Braakmanpolders’ geklasseerd bij de Cultuurtechnische 

Dienst.  
839  Dit is de grens waarbinnen het te ruilverkavelen gebied ligt, ook wel ruilverkavelingblok genoemd. 
840  In verband met de industriële ontwikkeling in de Kanaalzone moest ook op het woon- en recreatieklimaat 

worden gelet. 
841  WZV/VBP, nr. 306. 
842  Bovendien werd samen met de voorbereidingscommissie een ruilverkavelingkrant uitgegeven. 
843  Dit niet-subsidiabele bedrag bedroeg 40%. 
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Tabel 112  Leden en deskundigen van de Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling Braakman 
in 1972. 
Naam Functie Adres Woonplaats 
Drs. R.C.E. Barbé Voorzitter Julianastraat 2 Hoek 
P. Dieleman Van Hoeve plv. voorzitter Koudepolder D20 Hoek 
J. Dieleman Koster Lid Rozenlaan 4 Hoek 
H. Korst Lid Mosselhuisstraat 2 Sas van Gent 
Ir. W.A. van Meegen844 Secretaris - Goes 
L. Goense* Deskundige Dijckmeesterpolder 13 Philippine 
A. van Hoeve* Deskundige Oude Vogelschorpolder 8 Sluiskil 
* Zij vertegenwoordigden de Hoofdingenieur-directeur voor bedrijfsontwikkeling in de landbouw in Zeeland, 
 het hoofd van het bureau voor ruilverkaveling van het Kadaster te Middelburg, de Districtsingenieur-directeur 
 van de Provinciale Waterstaat en de directeur van de Provinciale Planologische Dienst Zeeland als deze 
 niet op de commissievergaderingen konden aanwezig zijn. 
 
De voorbereidingscommissie schreef daarop een brief naar het waterschapsbestuur845 waarin werd 
gesteld dat ‘de kosten door velen als hoog of te hoog worden ervaren’.846  
De commissie had zich hier uiteraard over beraden en was tot de conclusie gekomen dat al het 
mogelijke moest worden gedaan om het aan de eigenaren ten laste komende deel van de kosten voor 
wegverbetering op een aanvaardbaar niveau te brengen, maar daarbij moest het behoud van een 
verantwoord plan wel gewaarborgd blijven. Dit ten laste van de eigenaren komende deel was aan-
vankelijk begroot op 125 gulden per ha. Na een meer gedetailleerde berekening kwam men uit op 114 
gulden, een bedrag dat volgens de voorbereidingscommissie nog als veel te hoog zou worden ervaren. 
De commissie stelde daarom voor dat het waterschap de kosten voor de verharding van de quartaire 
wegen - die voor 40% ten laste zou komen van belanghebbenden - over te nemen.847 Dit zou de kost-
prijs per ha nog eens verminderen met 16 gulden. Een andere maatregel om de kostprijs per ha te 
verlagen, bestond uit een geschotsreductie voor de belanghebbenden gedurende 26 jaar. Zo kon de 
kostprijs per ha zakken tot 80 gulden per ha per jaar en dat betekende een reductie van bijna 30%! In 
verhouding tot de baten leek dit kostenniveau in de ogen van de voorbereidingscommissie aan-
vaardbaar.848  
De totale begroting voor het verkavelingblok werd geraamd op ruim 29 miljoen gulden, waarin het 
Rijk via diverse subsidies ruim 21 miljoen gulden zou bijdragen (Markusse 1998). De kosten die ten 
laste vielen van de belanghebbenden, bedroegen 8.180.000 of 28%.  
Een belangrijke datum voor het waterschap was 24 maart 1977. Op die dag vond namelijk de stem-
ming plaats. Amper de helft van de stemgerechtigden was komen opdagen, wat op zich al een veeg 
teken was. Van de aanwezigen zou slechts 38% vóór de ruilverkaveling stemmen (Tabel 113). Dat 
betekende dat het plan niet kon worden uitgevoerd omdat er te weinig draagvlak voor was. Al het 
werk van de voorbereidingscommissie en allen die bij het project betrokken waren, was voor niets 
geweest. De teleurstelling na vijf jaar inzet was zeer groot. Gedeputeerde J.F.G. Schlingemann kon 
zijn ongenoegen over het afketsen van de ruilverkaveling niet onder stoelen of banken steken en 
verwoordde dat als volgt: ‘Boer dan maar verder op de hobbelen met de slechte waterbeheersing en de 
te smalle wegen met het toenemend landbouwverkeer.’ Die woorden werden echter niet door iedereen 
geapprecieerd en zouden hem later nog eens onder de neus worden gewreven (Markusse 1998).  
 
Tabel 113  Uitslag van de stemming met betrekking tot de ruilverkaveling 
Braakman. 
Aantal stemgerechtigden  1.069 Aantal uitgebrachte stemmen  540 
Oppervlakte in ha  5.565  Oppervlakte in ha     4.803 
Aantal stemmen vóór  207 Aantal stemmen tegen  333 
Oppervlakte in ha  2.373 Oppervlakte in ha  2.430 

                                                 
844  Van Meegen was Districtsingenieur Cultuurtechnische Dienst Zeeland. 
845  De voorzitter van de voorbereidingscommissie was ondertussen ook dijkgraaf/voorzitter van het waterschap 

geworden. 
846  De brief was gedateerd op 4 maart 1976. 
847  De redenering was dat ook andere inwoners van de streek gebruik konden maken van deze wegen. De kosten 

mochten dus niet uitsluitend worden afgeschoven op de belanghebbenden van de ruilverkaveling.  
848  WZV/VBP, nr. 308. Uiteindelijk zou deze kosten per ha uitkomen op circa 90 gulden. 
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Er werd een commissie ingesteld die de reden van afstemming moest onderzoeken.849 Het voor-
naamste punt van kritiek was dat de werken aan waterlopen en wegen evengoed op kosten van het 
waterschap konden worden uitgevoerd. Bovendien worstelden veel grondeigenaren met de vraag of 
zij een deel van de ruilverkavelingrente konden doorbereken aan hun pachters. Ook bestond er gerede 
twijfel over de berekeningen die de commissie had gemaakt voor het inkomensvoordeel dat na de 
uitvoering van de ruilverkaveling verwacht mocht worden. Niet minder belangrijk was het algemeen 
aanwezige wantrouwen ten opzichte van de overheid. 
De eindconclusie luidde dat de voorlichting intensiever had moeten zijn en dat de provinciale besturen 
zich positiever hadden moeten opstellen ten opzichte van de ruilverkaveling. Gedeputeerde 
Schlingemann kreeg dus een koekje van eigen deeg. De spijt over het afstemmen vertaalde zich 
vijftien jaar later in de aanvraag voor een administratieve ruilverkaveling (Markusse 1998). 
 
7.3.2 Ruilverkavelingen ten oosten van het kanaal 
Ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen bestonden al sinds 1948-1949 plannen tot 
ruilverkaveling. De nieuwe Ruilverkavelingswet van 1954 leidde tot nieuwe aanvragen. Uiteindelijk 
werd voor heel het zuidelijk gelegen poldergebied tussen Sas van Gent en Kieldrecht (B) een ruil-
verkaveling aangevraagd. Dit gebied kenmerkte zich door overwegend hoger gelegen zandgronden 
waar zich vooral in de zomer verdrogingsverschijnselen manifesteerden. Dit ging ten koste van de 
groei van de landbouwgewassen. Het gebied had een omvang van niet minder dan 9.320 ha en werd 
daarom door de Cultuurtechnische Commissie opgesplitst in drie delen. Van west naar oost waren dit 
het verkavelingsblok Canisvliet, het blok Zuiddorpe-Clinge en het blok Kieldrecht.850 Gedeputeerde 
Staten gaven al op 28 september 1962 hun goedkeuring voor het blok Canisvliet. De goedkeuring 
voor het blok Zuiddorpe-Clinge volgde in de loop van 1966 en zou de naam ‘ruilverkaveling Koe-
wacht’ toebedeeld krijgen (Tabel 114). 
 
Tabel 114  Oppervlakte van de verkave- 
lings-blokken ‘Canisvliet’ en ‘Koewacht’. 
Verkavelingblok Oppervlakte (ha) 
Canisvliet             2.320851 
Koewacht             5.500 
Totaal             7.820 

 
7.3.2.1 Ruilverkaveling Canisvliet 
Het bestuur van de Canisvlietpolder was al vroeg geïnteresseerd in een ruilverkaveling. Reeds op 29 
december 1948 had het een aanvraag tot ruilverkaveling ingediend bij Gedeputeerde Staten. Het zou 
echter tot medio 1962 duren voordat de Centrale Cultuurtechnische Commissie hierover een advies 
uitbracht. Daarna ging het vlot vooruit. De wettelijke procedure werd in gang gezet en op 19 
december 1962 vond in zaal Concordia te Westdorpe de stemming vóór of tegen ruilverkaveling 
plaats. Aanvankelijk was het voorgestelde verkavelingblok groter, maar omwille van een aantal be-
zwaarschriften werden de polders Autriche, Papeschor, Nieuw-Papeschor en een deel van de Emma-
polder buiten het stemmingsblok gehouden, zodat er geen 2.320 maar uiteindelijk slechts 1.750 ha 
binnen het blok viel.  Het voornaamste bezwaar dat de belanghebbenden in de drie genoemde polders 
tegen de ruilverkave-ling inbrachten, was het gegeven dat er uitbreidingsplannen bestonden voor het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen. Daarbij werden tussen Sluiskil en Westdorpe ook aan de oostzijde 
van het kanaal haven-faciliteiten voorzien. Het financiële voordeel dat de eigenaars van de daarvoor te 
onteigenen land-bouwgronden zouden krijgen, zou dat van een ruilverkaveling ver overstijgen, was de 
heersende mening. Dit te verwachten financiële gewin voor een deel van de grondeigenaren won het 
dus op een algemene verbetering van de rest van de landbouwgronden door ruilverkaveling! 
Binnen het blok vielen alleen nog de Canisvliet-Binnen- en -Buitenpolder en de Sint Anthoniepolder. 
Van de 475 eigenaren die betrokken waren bij de ruilverkaveling, stemden er uiteindelijk slechts 109 
of 23% tegen.  

                                                 
849  WZV/VBP, (Algemene vergadering van 25 mei 1979). 
850  Het betrof hier de gemeenten Overslag, Zuiddorpe, Koewacht, Sint-Jansteen en Clinge en een deel van 

Hulst. 
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De ruilverkaveling werd begeleid door de ‘Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling’ (Tabel 
115). De installatie ervan gebeurde op 12 februari 1963 in het gemeentehuis te Westdorpe. In zijn 
speech vergeleek voorzitter G.H.E.M. van Waes een ruilverkaveling met een ‘principaal852 die een huis 
wil gaan bouwen van goede kwaliteit. Men kan dat huis zó duur maken, dat het financieel onmogelijk 
wordt om het te bouwen. Dat is niet juist. Hier [in de ruilverkaveling Canisvliet] is het plan zo opgevat, 
dat het in landbouwkundig opzicht verantwoord is, maar toch niet te duur’. Van Waes verwachtte tij-
dens de uitvoeringsfase wel de nodige moeilijkheden en kritieken van de belanghebbenden die zich 
benadeeld zouden voelen. Maar, besloot hij: ‘Indien echter vijf jaar ná de ruilverkaveling geen critiek 
(sic) meer is te horen…dan heeft de commissie haar werk goed gedaan’.853 Hij was dus vol vertrouwen. 
De verkaveling kreeg een bijzondere opdracht mee. Omdat er plannen bestonden tot het verbreden 
van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, moest er naar geschikte bergruimte worden gezocht voor de 
baggerspecie uit het kanaal. Aangezien er in het ruilverkavelingblok Canisvliet een aantal kreken en 
laaggelegen terreinen lag, leek dit een ideale én goedkope manier om daar de baggerspecie te bergen. 
Het landbouwareaal in het blok kon op die manier worden ‘uitgebreid’, wat een compensatie bete-
kende voor het verlies aan landbouwgrond door de kanaalverbreding. Het mes sneed dus langs twee 
kanten. De angst van de belanghebbenden voor de kwaliteit van het kanaalslib werd door Rijkswater-
staat weggewuifd. Uiteindelijk zou 300 ha kreken worden volgespoten met het baggerslib. Daarvan 
bestond 100 ha uit open water en 200 ha uit laaggelegen gronden. Voor die baggerwerken was drie 
jaar uitgetrokken.  
 
Tabel .115  Bestuur van de Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling Canisvliet. 
Naam Functie Beroep Woonplaats 
G.H.E.M. van Waes voorzitter burgemeester Westdorpe 
O.J.E. Verhagen lid landbouwer Westdorpe 
A.G.J. van Waes lid landbouwer Westdorpe 
Ir. W.J.A. Benjaminse* secretaris ingenieur - 
* Later zou G.C. van Haelst de functie van secretaris waarnemen.  
 
De ontsluiting van het gebied zou aanmerkelijk verbeteren door de aanleg van verharde wegen. Onder 
meer door de aanleg van de Middenweg854 nam de totale lengte ervan toe van 26,5 tot 32,6 km. Het 
waterlopenstelsel werd daarentegen teruggebracht van 22,1 naar 16,2 km, wat uiteraard qua onderhoud 
een besparing betekende. De ruilverkaveling zorgde er eveneens voor dat het areaal bouwland in het 
blok met 8% toenam, terwijl het areaal grasland met 10% afnam. Bovendien nam het areaal bos toe met 
2%. Ten behoeve van de recreatie werd er aan de Canisvlietkreek namelijk een bos aangeplant, terwijl 
er ook wandelpaden en vis- en parkeerplaatsen rond de Canisvliet- en de Molenkreek werden aange-
legd. Als gevolg van de ruilverkaveling werden twee boerderijen verplaatst (zie ook Tabel 116).855  
 
Tabel 116  De gebruiksverkaveling vóór en na de ruilverkaveling. 
Gebruiksverkaveling Voor verkaveling Na verkaveling
Aantal bedrijven           99          98 
Aantal kavels         543        261 
Gemiddeld aantal kavels per bedrijf            5,6             2,7 
Gemiddelde oppervlakte per kavel            4,3           9 
Aantal kadastrale kavels       350       673 

 
De totale kosten van de ruilverkaveling bedroegen 8.100.000 gulden. Hiervan werd 3.600.000 gulden 
betaald door de Rijkswaterstaat en drie miljoen door het Ministerie van Landbouw. De belanghebbende 
eigenaren moesten het resterende bedrag betalen, wat neerkwam op anderhalf miljoen gulden. De 
werken konden goed op schema worden uitgevoerd, met als resultaat dat de ruilverkaveling zeven jaar 
na aanvang was afgerond.856  

                                                 
852 Dit is een opdrachtgever. 
853 ZA, nr. 245.3 (plaatselijke commissies ruilverkaveling). 
854  Verbinding tussen de Eversdam of oostelijke zeedijk van de Canisvliet-Binnenpolder en de Molenstraat. 
855  Het betrof de boerderij van F. Verhelst, die van de Autriche- naar de Canisvlietpolder verhuisde, en de boer-

derij van Van Hecke die van het gehucht Passluis naar de Vissersverkorting verhuisde. 
856  Naar Markusse (1998). Een ruilverkaveling kon 5 à 10 jaar in beslag nemen. 
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7.3.2.2 Ruilverkaveling Koewacht 
Halverwege de jaren vijftig waren er al verzoeken tot ruilverkaveling voor het gebied rondom Koe-
wacht bij Gedeputeerde Staten ingediend door een aantal landbouworganisaties, zoals de Noord-
brabantse Christelijke Boerenbond (NCB), de Zeeuwse Landbouw Maatschappij (ZLM) en de Zeeuwse 
Christelijke Boeren- en Tuinderbond (CBTB).857 De Ruilverkavelingwet van 1954 diende niet alleen 
het agrarisch belang, maar maakte landschappelijke aanpassing eveneens mogelijk. Daarom besloten 
ook de gemeenteraden van Koewacht en Zuiddorpe tot het aanvragen van een ruilverkaveling.  
In 1965 werd een nieuwe aanvraag ingediend door de landbouworganisaties. Het ging daarbij om een 
ruilverkavelingblok van 5.500 ha. Het gebied van de ruilverkaveling Koewacht onderscheidde zich van 
de naastliggende Canisvliet door het grote verschil in bodemgesteldheid. Bij de ruilverkaveling Canis-
vliet betrof het voornamelijk jonge zeekleigronden. Het ruilverkavelingsgebied Koewacht bestond 
daarentegen grotendeels uit dekzand en werd ’s zomers regelmatig geplaagd door droogteschade. Om 
die schade te beperken, werd vanouds getracht om een zo groot mogelijk deel van het winterse neer-
slagoverschot in de polders vast te houden. Om die reden waren veel sloten niet meer dan een greppel. 
Het gevolg was wel dat het gebied van oktober tot april dikwijls te kampen had met grote 
wateroverlast. Door een ingrijpende aanpassing van de natte infrastructuur kon de schade door zowel 
de winterse wateroverlast als de zomerse droogte belangrijk worden verminderd. Ook de ontsluiting 
van het gebied was aan verbetering toe. Van de bestaande 170 km polderwegen was er maar 65 km of 
38% verhard. Wegens de toenemende mechanisatie van de landbouw was een betere ontsluiting 
dringend nodig.  
Op 15 juli 1964 werd een uit zeven leden bestaande Voorbereidingscommissie geïnstalleerd. Hierin 
zetelden vertegenwoordigers van het agrarisch bedrijfsleven, de gemeenten, het waterschap en de 
eigenarengebruikers, eigenarenverpachters en pachters.858 De opdracht van de commissie was niet 
gering. Er moest namelijk een volledig beeld worden verkregen van de huidige cultuurtoestand, de 
bodemkundige gesteldheid, de hoogteligging van het terrein, de zanddiepte, de waterlopen en sloten, 
de eigendomstoestand, de gemiddelde zomer- en winterpeilen en de peilen in de waterleidingen. Om 
een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de noden en behoeften van de uit te voeren werken, 
werd samengewerkt met veel verschillende instanties. De Stichting voor Bodemkartering maakte een 
bodemkaart van het gebied, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij voerde hoogtemetingen 
uit, de Cultuurtechnische Dienst bracht de afwatering en ontsluiting van het gebied in kaart, het 
Landbouw Economisch Instituut (LEI) leverde een sociaaleconomische schets van het ruilverkave-
lingsblok en het Kadaster zorgde voor de extracten van de kadastrale leggers.859  
Het advies van de Cultuurtechnische Commissie aan Gedeputeerde Staten luidde dat door de geplande 
voorzieningen voor de ruilverkaveling Koewacht ‘belangrijke verbeteringen tot stand kunnen worden 
gebracht’ en daarom het ruilverkavelingplan moest worden goedgekeurd. De verbeteringen konden 
worden samengevat in zeven punten. De aanleg van doelmatig getraceerde en geconstrueerde wegen 
en de verbetering van de te handhaven wegen, waarop alle nieuw te vormen kavels zullen uitbanen, 
zouden een betere ontsluiting van het agrarisch gebied en de verzorgingskernen waarborgen. Daar-
naast zou de verbetering van het stelsel van waterlopen en kunstwerken, aangepast aan de bodem-
kundige gesteldheid en de hoogteligging van het terrein, bij een efficiënt beheer en een doelmatig 
grondgebruik een betere bedrijfsexploitatie en een grotere oogstzekerheid garanderen. Bovendien zou 
de herindeling van het grondbezit tot een rationelere bedrijfsuitoefening leiden. 
Een deel van de groep der kleine bedrijven zou door vergroting, voor zover de daartoe benodigde 
gronden beschikbaar kwamen, tot een gunstiger sociaal- en bedrijfseconomisch niveau kunnen word-
en opgetrokken. Verplaatsing van de in of dichtbij de dorpskernen gevestigde landbouwbedrijven naar 
de in gebruik te nemen nieuwe kavels zou daarenboven een betere toedelingsmogelijkheid scheppen. 
Voor zover dat in het belang was van de ruilverkaveling en de gemeenten daaraan wilden meewerken, 
zou ook een aantal krotwoningen kunnen worden opgeruimd. 

                                                 
857  Het betrof hier een aanvraag van zowel regionale als plaatselijke besturen. 
858  De commissie stond onder voorzitterschap van dr. ir. J.P.M. van der Wolf. 
859  De kadastrale legger bevat een omschrijving van de percelen per kadastrale gemeente. In dit register zijn de 

percelen gegroepeerd onder de naam, voornaam, eventueel zakelijk recht, adres enz. van een eigenaar of een 
groep personen die gezamenlijk een eigendomsrecht erop uitoefenen. 
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Tot slot zou de uitvoering van een aan het karakter van de streek aangepast landschapsplan de be 
woonbaarheid van de streek gunstig beïnvloeden en de toeristische accommodatie verbeteren. 
Op 21 december 1966 werd over het ruilverkavelingsplan gestemd door de belanghebbenden. Omdat 
de algemene overtuiging bestond dat de verkaveling alleen maar voordelen zou brengen voor het ruil-
verkavelingsblok, was de opkomst zeer hoog. Van de stemgerechtigden bleek 89% vóór ruilverkave-
ling te zijn. De Plaatselijke Commissie die na de goedkeuring de uitvoering van de ruilverkavelings-
werken moest coördineren, stond aanvankelijk onder voorzitterschap van J.P.M. van der Wolf. Later 
nam K.J.A. baron Collot d’Escury de voorzittershamer over. Als secretaris fungeerde J.W.C. Kock uit 
Axel.860 Het kantoor van de ruilverkaveling was gevestigd in de Visstraat 24 te Koewacht. 
Bij een ruilverkaveling werden alle landbouwpercelen die binnen het blok lagen onder beheer ge-
bracht van de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL).861 De eigenaren hadden tijdens de uitvoe-
ring van de ruilverkavelingwerken daarover geen zeggenschap meer. Als gevolg van de ruilverkave-
ling vertrokken vier landbouwers naar de IJsselmeerpolders om daar een nieuw bestaan op te bouw-
en. In samenwerking met de gemeente Axel werd een recreatieplan ontworpen dat een aantal voor-
zieningen inhield, zoals fiets- en wandelpaden met een lengte van 12,8 km en een ruiterpad ter lengte 
van 30 km. Verder werden drie parkeerterreintjes voor sportvissers aangelegd en een boscomplex ter 
grootte van 50 ha (Markusse 1998). De kosten voor de ruilverkaveling waren begroot op 15.370.000 
gulden. Hiervan kwam 5.224.500 gulden ten laste van de eigenaren (Tabel 117). Het verschil van 
10.145.500 gulden of 66%, zou als rijksbijdrage worden toegekend bij de uitvoering van de geplande 
werken. De kosten voor de gezamenlijke eigenaren waren berekend op 900 gulden per ha gedurende 
een termijn van 30 jaar tegen een annuïteit van 5%, wat neerkwam op 45 gulden per ha per jaar. 
 
Tabel 117  Geraamde kosten ten laste van de eigenaren. 
Omschrijving Bedrag
Ontsluiting (5.000 ha à 200 gld.) 1.000.000
Waterbeheersing (5.000 ha à 250 gld.) 1.250.000
Kavelinrichting (5.000 à 400 gld.) 2.000.000
Drainage in verband met ruiling van percelen    511.300
Boerderijbouw   338.300
Compenserende beplanting       2.200
Erfbeplanting     62.500
Bijdrage 30% in kosten van openluchtrecreatie     60.000
Totaal 5.224.300

 
7.3.3 Ruilverkavelingen met administratief karakter 
In het begin van de jaren tachtig werden er pogingen ondernomen om ook de landbouwers in het 
poldergebied bij Zaamslag warm te maken voor ruilverkaveling. Op de voorlichtingsbijeenkomsten 
bleek echter dat dit enthousiasme niet erg groot was. Het waterschap was namelijk al bezig met een 
aanpassingsplan voor de waterbeheersing. Ook de wegeninfrastructuur liet volgens de betrokkenen 
niets te wensen over. Naar het ruilen van percelen landbouwgrond had men echter wel oor. Om dit te 
realiseren was er echter geen ‘volledige’ ruilverkaveling nodig. De wens om alleen tot perceelsruil 
over te gaan, leidde uiteindelijk tot de idee om een ruilverkaveling met ‘administratief karakter’ 
(RAK) uit te voeren (Tabel 118). 
 
Tabel 118  Ruilverkavelingsblokken die voor 
ruilverkaveling met ‘administratief karakter’ 
(RAK) in aanmerking kwamen. 
Ruilverkavelingblok Oppervlakte (ha) 
Axelsche Sassing  2.140 
Axel 2.440 
Reuzenhoek 2.190 
Zaamslag 2.075 
Totaal 9.120 
De ruilverkavelingsblokken Reuzenhoek en 
Zaamslag werden nadien samengevoegd. 

                                                 
860 Kock was ontvanger van het waterschap Axeler Ambacht. 
861 Deze stichting (1946-1982) was onderdeel van het Ministerie van Landbouw. 
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Tabel 119  Plaatselijke landinrichtingscommissies. 
Landinrichtingscommissie Datum installatie Voorzitter 
Axelsche Sassing  15 december 1988 L.G.M. van Waes 
Axel 30 november 1992 M. Dekker 
Reuzenhoek-Zaamslag mei 1993 M. Boogaard 

 
Dit idee was tegelijkertijd een nieuwigheid én primeur in Nederland. Als resultaat hiervan werd op 16 
september 1985 door de provinciale landbouworganisaties (NCB, ZLM en CBTB) een aanvraag 
ingediend bij Gedeputeerde Staten voor een ruilverkaveling met een overwegend administratief 
karakter. Het ging om een gebied met 9.120 ha. De aanvraag werd doorgestuurd naar de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie (CCC) te Utrecht. 
Toen in datzelfde jaar de Landinrichtingswet tot stand kwam, veranderde er veel in de ruilverkavelings-
wereld. Volgens deze wet moest naast de landbouwbelangen ook rekening worden gehouden met de 
natuur en het landschap. In het blok Axelsche Sassing was hiervoor 26,8 ha voorzien. De stemming 
vond plaats op 17 september 1992 en 61,4% van de aanwezigen bleek vóór een dergelijke ruil-
verkaveling te zijn.862 De uitvoering van de werken werd in 1998 afgerond en de belanghebbenden 
bleken over het algemeen zeer tevreden te zijn (Tabel 119).  
In het blok Axel was 127 ha voorzien voor landschap en natuurbelangen. Hiertegen kwam een protest-
groep in actie die de betrokkenen adviseerde om tegen te stemmen. De stemming vond plaats op 1 
januari 1994 en de ruilverkaveling werd met een uiterst miniem verschil van slechts 2 stemmen of 
0,84% goedgekeurd (Tabel 120).863 De ruilverkavelingplannen voor het blok Reuzenhoek-Zaamslag, 
waarvoor in 1993 al een landinrichtingscommissie was geïnstalleerd, werden gedurende jaren op een 
laag pitje gezet. Reden hiervoor was de afstemming in Biervliet en Aardenburg. In 1998 was er nog 
altijd geen beslissing genomen (Markusse 1998). 
 
Tabel 120  Begrote kosten voor de ruilverkavelingsblokken Axelsche Sassing en Axel. 
Onderwerp 
 

Blok Axelsche Sassing
(in gulden)

Blok Axel
(in gulden)

Kosten ontsluiting (wegen)  5.140.000      1.550.000 
Totale kosten 2.560.000      2.910.000
Rijksbijdrage 1.722.000      2.111.000
Bijdrage instanties    219.000         248.000
Gezamenlijke eigenaren    610.750         528.500
Individuele belanghebbenden        7.500           22.500

 
7.3.4 Particuliere ruilverkavelingen 
Ruilverkaveling kon ook op kleine schaal plaatsvinden tussen enkele direct betrokken landbouwers. In 
de streek werd de oudst bekende ruilverkaveling van dit type in 1950 uitgevoerd in de Zaamslag-
polder. Een zestal landbouwers/eigenaars had hiervoor een aanvraag ingediend. Het ging om de 
weduwe Neeltje Dekker, Pieter Deurwaarder Jz., Jacobus Dieleman, Krien de Kraker sr., Cornelis de 
Putter Lz. en Jacobus de Regt Lz. Naast kavelruil, waarvoor 60 ha was ingebracht, was ook een aantal 
verbeteringswerken in het plan opgenomen. Het betrof het graven van een nieuwe waterleiding en het 
dempen van een oude. Voorts zou ten oosten van de nieuwe waterleiding een aantal sloten worden 
gedempt en het land worden gedraineerd. Dit zou worden uitgevoerd door twee van de contractanten, 
namelijk De Kraker en Deurwaarder. Ze kregen hiervoor 2.100 gulden. Met de leiding van deze 
ruilverkaveling werd de Cultuurtechnische Commissie belast. De uitvoering gebeurde onder leiding 
van een landmeter van het Kadaster die hiertoe was aangesteld door de minister van Landbouw. 
De totale kosten van dit project waren begroot op 21.445 gulden en het Ministerie van Landbouw had 
zich garant gesteld voor een subsidie van 75%. Omdat er bij de verbeteringswerken ook sloten en 
watergangen waren betrokken die in eigendom toebehoorden aan de polder, moest door de kavelanten 
hiervoor eerst toestemming worden gevraagd. De Zaamslagpolder was dus in feite ‘medepartij’. De 
algemene vergadering besliste op 25 mei van dat jaar aan deze ruilverkaveling te zullen meewerken, 
op voorwaarde dat het voor de polder een financiële nuloperatie zou worden. 

                                                 
862  De voorstemmers vertegenwoordigden een oppervlakte van 1.106 ha. 
863  Met 120 stemmen vóór en 118 stemmen tegen. 
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Bovendien moest op kosten van de belanghebbenden een kaart met de nieuwe situatie van de 
waterleidingen en sloten in de polder worden gemaakt.864  
In de periode 1982-1988 zijn er binnen het werkgebied van het waterschap De Drie Ambachten zes 
particuliere ruilverkavelingen geweest (Tabel 121). De ‘ruilverkavelingsovereenkomst Kleine Sint-
Albertpolder’ werd in 1988 goedgekeurd door de Landinrichtingsdienst te Utrecht. Het was dus een 
particuliere ruilverkaveling ‘nieuwe stijl’. De werken die in het kader van de kavelruil moesten 
worden uitgevoerd, waren verweven met de geplande voorzieningen ten behoeve van de verbetering 
van de waterbeheersing in het poldertje. Indien ook het waterbeheersingplan van het waterschap werd 
goedgekeurd door de Landinrichtingsdienst, kon met de uitvoering van de werken worden begonnen 
na het roven van de oogst van dat jaar, berichtte dijkgraaf F. Verhelst aan de belanghebbenden. Om de 
voorgenomen kavelruil te kunnen realiseren, moesten wel een bestaande dreef en damduikers worden 
opgeruimd. Bovendien was het nodig om een nieuwe toegangsweg met verharding aan te brengen en 
de drainage aan de nieuwe toestand aan te passen. De totale kosten hiervoor waren begroot op 31.800 
gulden (excl. BTW). Van dit bedrag zou 50% worden gesubsidieerd door de Staat, zodat de belang-
hebbenden zelf nog 21.942 gulden moesten betalen.865 
 
Tabel 121  Particuliere ruilverkavelingen in de periode 1982-1988. 
Jaar Polder Belanghebbenden/betrokkenen Onderwerp 
1982 Albertpolder A.F.M. Daelman, A.P. Daelman, V. Dutry, Y. de 

Vleesschauwer-Van de Keere, G. Roegiers, 
Waterschap 

Kavelverbeteringswerken
 en kavelruil 

1983-1984 Zaamslagpolder J. Dekker, A.W. Haak, C. van de Peijl, Waterschap  
1984-1985 Lovenpolder L. Dieleman, M. Wolfert, M.A. Wolfert Kavelverbeteringswerken
1984-1985 Margarethapolder E.L. Dieleman, K.L. de Kraker, F. Verpoorte, 

Waterschap 
Kavelruil volgens 
ruilverkavelingswet 1953

1985-1988 Van Remoorterepolder W. Goethals, J.M. van Waes Kavelruil volgens 
ruilverkavelingswet 1954

1987-1988 Kleine Sint-Albertpolder A.L. de Bock-Van Acker, F. de Caluwé, A.L. 
Lammens-Van Hese, R.H. van Krevelen, F.W.J. 
Puylaert c.s., E.E.M. Pauwels-Termote c.s., G. 
Roegiers, R.J. Warrens, R.L. Warrens, D.M. Wauters 
c.s., F. Wauters, Waterschap  

Kavelruil volgens 
landinrichtingswet 1986 

 
Terugkijkend op vijftig jaar ruil- en herverkavelingen in Zeeland vond ruilverkavelingspecialist J. 
Markusse866 dat die veel goeds hadden gebracht voor het platteland en haar bewoners, in het bijzonder 
voor de landbouwers. Van een lagere kostprijs van de landbouwproducten profiteerde bovendien de 
hele bevolking, want het voedselpakket was goedkoop en de export hoog. Wat in die vijftig jaar was 
opgebouwd, moest volgens hem worden voortgezet en aangepast aan de tijdsomstandigheden en in 
wederzijds vertrouwen met alle betrokken partijen. 
 
 
7.5 Samenvatting en conclusies 
 
Tot halverwege de negentiende eeuw werden polders ontsloten door aarden wegen. Ze werden aan-
gelegd op kosten van de gezamenlijke eigenaren en waren eigendom van de polder. De onderhouds-
plicht nadien was echter voor de aanpalende grondgebruikers. 
Tweemaal per jaar werden ze geïnspecteerd door de dijkgraaf in het bijzijn van een gezworene. Aan 
het einde van de Franse Tijd werd die inspectie overgenomen door de gewestelijke overheid. Vanaf 
1814 was de onderhoudsplicht van de wegen geen zaak meer van de individuele aangelanden maar 
van het polderbestuur, terwijl de inspectie een bevoegdheid werd van de provinciale overheid. De 
polders ervoeren dit als een aantasting van hun autonomie. De invloed van het provinciebestuur zou 
nog verder toenemen door de oprichting van een ‘Fonds tot verbetering der wegen’. 

                                                 
864 WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 93. 
865  WZV/DDA, nr. 441. In dit bedrag was 6.042 gulden BTW gerekend. 
866  Markusse was tussen 1953 en 1990 bij veel ruil- en herverkavelingen in Zeeland betrokken, eerst als land-

bouwvoorlichter en sinds 1964 als sociaal-economisch voorlichter bij de ZLM. Ook was hij adviseur van 
veel voorbereidings- en plaatselijke commissies. Hij schreef hierover een boek. 
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Dit gebeurde in de jaren rond 1840. Ten behoeve van dit fonds werd van elke polder een bijdrage van 
0,35 gulden per ha verlangd. Opnieuw was de tegenstand hiertegen groot. Desondanks zou het fonds 
worden ingevoerd. Sedert het midden van de negentiende eeuw werden de polderbesturen, maar ook 
gemeentebesturen aangemoedigd om over te gaan tot aanleg van wegverhardingen. Door Gedeputeer-
de Staten werden hiertoe renteloze leningen in het vooruitzicht gesteld. Dit resulteerde in 1854 in de 
samenwerking tussen verschillende gemeenten en polderbesturen tot de aanleg van de grindweg van 
Hulst naar Sas van Gent, met een zijtak naar Axel. Deze weg liep grotendeels door het onderzoeks-
gebied en was de eerste van dat type in Zeeuws-Vlaanderen. Om de kosten ervan te recupereren, werd 
er tol geheven. Geïnspireerd op dit voorbeeld ging een aantal polders nadien over tot de aanleg van 
grindwegen. Wegens de hoge kostprijs konden dergelijke polderwegen maar bij stukken en beetjes 
worden aangelegd, al naar gelang de financiële toestand van de polderkas.  
 
Door een verandering in het teeltplan van de landbouwers, namelijk de verbouw van suikerbieten 
waarvan de oogst in het najaar plaatshad, was dit soort wegverharding al na twee decennia achter-
haald. Om dit probleem op te lossen werd geopteerd om duurdere kei- of kasseiwegen aan te leggen. 
De eerste keiweg in Zeeuws-Vlaanderen werd in 1873 aangelegd in het onderzoeksgebied en had een 
lengte van 6,6 km. De financiering ervan gebeurde door het uitschrijven van een obligatielening. 
Overtuigd van het nut van dergelijke keiwegen gingen een aantal grote(re) polders over tot (gedeelte-
lijke) keibestrating van hun polderwegen. Ze dienden hier veelal leningen voor aan te gaan die werden 
afgelost uit een verhoging van het jaarlijks geschot. In het oostelijk deel van het onderzoeksgebied lag 
een aantal grote(re) polders die eerder over gingen tot wegverharding. Tot na de Tweede Wereld-
oorlog bleven steen- en grindwegen de belangrijkste vorm van wegverharding. Door de invoering van 
het Tertiair Wegenplan voor Zeeland in 1938 kwam het beheer en onderhoud van de polderwegen 
meer en meer in handen van het provinciebestuur. 
Door de intensivering van het (vracht)autoverkeer vanaf de jaren vijftig werd tussen 1955 en 1975 het 
grootste deel van de polderwegen geasfalteerd. Om de kosten van de aanleg van teerwegen te kunnen 
financieren, richtte de calamiteuze Waterkering Serlippens c.a. al in 1953 een Teerwegenfonds op. 
Veel polders ervoeren het beheer en onderhoud van hun wegen als een financiële last en probeerden 
ze daarom over te dragen aan de gemeenten of het provinciebestuur. 
Door de schaalvergroting van het waterschapsverband in 1965 en een groter financieel budget kon het 
onderhoud en beheer weer voor eigen rekening gebeuren en er werden er meerjarenplannen 
opgemaakt. Een aantal wegen zou desondanks in beheer en onderhoud worden overgedragen aan de 
gemeenten. Dit deed ook het waterschap De Drie Ambachten. De wegenoverdracht was een tendens 
die al sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw viel waar te nemen. 
 
Aan het einde van de negentiende eeuw bestonden er al plannen om een halt toe te roepen aan de 
grote versnippering van de landbouwpercelen. In de loop van de twintigste eeuw zouden drie ruilver-
kavelingswetten worden uitgevaardigd (1924, 1938 en 1954). De Ruilverkavelingswet van 1954 
diende niet alleen een agrarisch belang, maar had ook tot doel om een verbetering van de streek te 
bewerkstelligen. De Landinrichtingswet van 1985 ging daarin nog een stuk verder en plaatste het 
(klassieke) landbouwbelang in een breder natuurlandschappelijk kader. 
De reacties van de landbouwers/eigenaars in de streek op de plannen tot ruilverkaveling waren ver-
schillend. In het zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied (streek Westdorpe-Koewacht) bestonden 
er al aan het einde van de jaren veertig verkavelingplannen. De ruilverkaveling Canisvliet en de ruil-
verkaveling Koewacht waren daarvan het gevolg.  
In het westelijk deel van het onderzoeksgebied werd die noodzaak niet zo gezien. Pas na de oprichting 
van het waterschap De verenigde Braakmanpolders zou na aanvankelijke scepsis in 1967 besloten 
worden om een ruilverkaveling aan te vragen. In 1972 werd een voorbereidingscommissie aangesteld 
die een oplossing moest zoeken voor de knelpunten in het ruilverkavelinggebied. 
Er werd zelfs een ‘werkgroep voorlichting en inspraak’ geïnstalleerd. Desondanks zou de ruilverkave-
ling in 1977 met grote meerderheid worden afgestemd. De nee-stemmers hadden zich laten leiden 
door een aantal onduidelijkheden in de procedure. Ondanks de speciale werkgroep voorlichting waren 
die blijkbaar niet weggenomen.  
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Onder auspiciën van het in 1982 opgerichte waterschap De Drie Ambachten werd geprobeerd om het 
midden- en noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied (streek Sluiskil-Axel-Zaamslag) warm te 
krijgen voor ruilverkaveling. Het enthousiasme was niet bijzonder groot omdat het waterschap in dat 
gebied bezig was met de uitvoering van waterbeheersingsplannen. Bovendien waren de wegen in 
goede staat. Er was met andere woorden geen volledige ’klassieke’ ruilverkaveling nodig. Bij indivi-
duele landbouwers bestond echter wel interesse voor perceelsruil en daaruit groeide een uniek 
concept: ruilverkaveling met ‘administratief karakter’ (RAK). De in het onderzoeksgebied uitgevoerd 
RAK was een primeur voor Nederland. Dankzij die vorm van ruilverkaveling werd in het onderzochte 
gebied 9.000 ha geruild zonder de gebruikelijke grote infrastructuurwerken. Daardoor kon de kostprijs 
aanmerkelijk worden gedrukt.  
 
Een andere vorm van ruilverkaveling was de particuliere ruilverkaveling. Dergelijke verkavelingen 
vonden uitsluitend plaats op initiatief van enkele landbouwers/eigenaars die onderling landbouwper-
celen wilden ruilden. Voor de infrastructurele (verbeterings)werken die in dat kader moesten worden 
uitgevoerd, kon rijkssubsidie worden verkregen. De uitvoering diende te geschieden door een officiële 
instantie die op dat vlak over expertise beschikte. Verschillende van dergelijke particuliere ruil-
verkavelingen werden in het onderzoeksgebied uitgevoerd. De oudste dateert uit 1950 (Zaamslag-
polder), de jongste uit 1988 (Kleine Sint-Albertpolder). Deze laatste werd uitgevoerd in het kader van 
de Landinrichtingswet (1985). 
In historisch perspectief bezien zijn de ruilverkavelingen een ‘zegen’ geweest voor de landbouwers en 
de plattelandsbewoners. Bovendien kon de consument door een grotere productiviteit en een betere 
kwaliteit van de landbouwgewassen hiervan meeprofiteren.  
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