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Huidig satellietbeeld. 
Met een overprojectie van hoe de rivier de Ooster, de Schelde liep. 
Bovenin de rivierloop Westerschelde. 
Ook te zien is de krekenloop van het verdronken Zuid-Beveland. Stippen zijn ligging van verdronken dorpen.
De pijl vanaf boerderij Hildernisse geeft de plaats aan van het verdronken dorp Hildernisse.

Huidig satellietbeeld. 
Met een overprojectie van hoe de rivier de Ooster, de Schelde liep. 
Bovenin de rivierloop Westerschelde. 
Ook te zien is de krekenloop van het verdronken Zuid-Beveland. Stippen zijn ligging van verdronken dorpen.
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Bij het begin van het verslag analyse:

In de geschreven tekst in het boekje is gedeelde informatie weergegeven van 
bronauteurs. Verschillende bronteksten uit verschillende onderzoeken. 
De gewonnen gedeelde informatica was verdeeld over verschillende tijdsperioden 
van de vorige eeuw in diverse uitgaves. De stukken tekst wil ik zo laten en delen. 
Zo kan het voorkomen dat diverse auteurs hetzelfde schrijven (maar soms ook niet 
overeenkomen) Het uiteindelijke resultaat geeft nu een herzien tijdsverslag in 
analyse over de Schelderivier, haar stroming noordwaarts langs de ‘Brabantse Wal’, 
de naam ‘de Ooster’ of ‘Scelt.’ De vertakking naar ‘Oosterschelde’ en haar 
verandering in een ‘Schelde-Rijnkanaal.’ Dus stukken auteurteksten kunnen elkaar 
wat inhoud betreft hetzelfde betekenen.
(Vele auteursbronnen die gepubliceerd zijn verhalen veelal alleen over 
‘De Schelde’ met de monding en delta in de ‘Westerschelde.’ De oorspronkelijke de 
‘Oosterschelde’ loop wordt vaak ‘vergeten’ te vermelden. Nu die ‘Ooster’ rivier er 
niet meer is wordt het al een bepaalde ‘mythe’ van ‘wist ik niet’ gevormd. 
De oorzaak van het verdwijnen van deze rivier ‘de Ooster’ wordt al helemaal niet 
genoemd, de rampen in 1530 en 1570. Dat is nu juist een cruciaal gevolg als men 
verslag doet over rivier De Schelde.)

‘Stroomafwaarts door rivier ‘Renus’ en ‘Scelt’
Het boekje zal voornamelijk verhalen over het water, rivier ‘de Schelde’, ‘Ooster’ en 
dorp Hildernisse, een verdronken dorp in 1570. Maar ook op het einde een toekomst-
visie over de veiligheid van de dijken nu en de omgang met zoet- en zoutwater.

In het thema komt voor:
- de rivier De Schelde
- dorp Hildernisse, polders, geschiedenis, ligging en ondergang
- de rivier veranderd in Oosterschelde en Markiezaatsmeer
- milieu- klimaatveranderingen, gevolgen voor het Deltaplan

De loop der tijd van water en mens. De vroege rivierloop van de ‘Schelde’, 
de oorsprong, transgressies, regressies en bewoning. De bestuurlijke onkundigheid 
die de ramp van 1530 veroorzaakte. Zuid-Beveland verdronk geheel. Met castrofale 
gevolgen van een overstroming er boven op in 1570.
De verandering in getijdewerking in stroomgebieden ‘Westerschelde’ en aansluiting 
met ‘Oosterschelde.’ Een strijd tussen zand en klei, zout en zoet water. Met gevolgen 
voor diepte en ondiepte in vaarwateren.
Antwerpen en Bergen op Zoom in conflict over waterwegen.



Moernering, turf en veenputten langs de ‘Ooster.’ Heeft gevolgen tot verdrinking van 
polderdorpen. Hildernisse is een van de verdronken dorpen aan de (Ooster)Schelde.
De herstellingen met dijken voor de ‘oude Ooster.’ Nieuwe plannen voor de 
scheepvaart. Het Deltaplan. Schelde-Rijnkanaal. Markiezaatsmeer en de Oesterdam. 
Zuid-Beveland wordt Oosterschelde en een gesloten Binnenscheldemeer 
met zoetwater.
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Kaart van S. Grootens 1573. De ramp van de Felixvloed in 1530. Zuid-Beveland verdronk. 
De rivier ‘Scaldis’ verliest haar betekenis in noordelijke stroming.

Moernering, turf en veenputten langs de ‘Ooster.’ Heeft gevolgen tot verdrinking van 
polderdorpen. Hildernisse is een van de verdronken dorpen aan de (Ooster)Schelde.
De herstellingen met dijken voor de ‘oude Ooster.’ Nieuwe plannen voor de 
scheepvaart. Het Deltaplan. Schelde-Rijnkanaal. Markiezaatsmeer en de Oesterdam. 
Zuid-Beveland wordt Oosterschelde en een gesloten Binnenscheldemeer 
met zoetwater.
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De rivier ‘de Schelde’

Auteur: P.M.J. van de Watering:

Schuren van watergetijden brachten slib mee uit zee, vormen nieuwe kreken en 
geulen. Met de ingezette regressie na 1050 kwam er weer land tevoorschijn, de 
Scheldeloop veranderde van richting en zo ontstond ‘de Honte’ (Westerschelde 
zeearm) in westelijke richting met verbinding naar zee. 
Vanaf die tijd werden er dijken, grachten, gemalen en sluizen gemaakt om zich 
tegen het water te beschermen. Dit betekent ook bewoningen, arbeid en 
landbouw. Het ontstaan van kleine dorpen, nederzettingen en steden.

De ‘Duinkerke II’ transgressie van de zee. 
Het lichte groene gedeelte is de kustlijn destijds van 200-800 na Chr. 
Lichtblauw is het zeewater met een getijdenwerking.
De donkergroene lijnen geven weer de huidige kustlijnen.
De rivier de Schelde mondt al uit in zee. Heeft een enorme delta.
De zee heeft invloed op deze monding met getijdenwerking en dringt ver landinwaarts in de rivier.

De ‘Duinkerke II’ transgressie van de zee. 
Het lichte groene gedeelte is de kustlijn destijds van 200-800 na Chr. 
Lichtblauw is het zeewater met een getijdenwerking.
De donkergroene lijnen geven weer de huidige kustlijnen.
De rivier de Schelde mondt al uit in zee. Heeft een enorme delta.
De zee heeft invloed op deze monding met getijdenwerking en dringt ver landinwaarts in de rivier.

Duinkerke II Transgressie
200-800 na Chr.
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Het betekent ook met deze constatering dat er maar een half Nederland was voor 
het jaar 1100. Het westelijk deel was er geheel niet. Betekent ook geen bewoning, 
geen registratie, geen geschiedschrijving. Geen sprake van Germanen, Willibrord of 
Bonifatius. Deze heren worden toegeschreven aan plaatsen die geheel niet bestonden, 
Nederland was 800 jaar bedekt met zeewater.

Na het jaar 1000 ontstaan er dorpen, steden en bewoningen. Waar? De kustlijnen. 
juist, in laag- en midden Nederland. Grofweg de lijn Breda-Groningen naar het Oosten.
Als het water terug naar zee gaat en er nieuwe grond komt, krijgen ook de nieuwe 
kusten bewoningen.

Terug naar de Schelderivier. Deze naam kent varianten vooral als ‘Renus.’ Klassieke 
schrijvers van de Nederlandse geschiedenis hebben deze naam misvat en bedoelen te 
weten dat het de rivier de Rijn betekent. Een misvatting. De Romeinen gebruikten deze 
naam voor het beduiden van meerdere rivieren als te vertalen, ‘grensrivier’. 
Wat is dan het misverstand over de bedoelde ‘Renus?’ De Romeinse klassieke teksten 
verhalen over het ontspringen van de ‘Renus’ in de Raetische Alpen. Waar is dat? 
Dat ligt in Noord-Oost Frankrijk (Gallia). Heeft niets te maken met de Alpen die wij 
kennen en zeker geheel niets met de Rijn. De rivier ‘de Schelde’, de ‘Renus’ ontspringt 
in Frankrijk die uitmond in de Oceaan nabij Brugge, België. Door de loop der tijden van 
transgressies veranderd de waterstroom haar weg naar zee meer Noordelijker.

Ten huidige dage kunnen we opzoeken in Wikipedia dat de rivier de Schelde ontspringt 
in de gemeente Gouy in het noorden van Frankrijk Saint-Quentin in Noord-Frankrijk. 
(Guy de Mulder) en met een lengte van 350 kilometer dwars door België naar 
Nederland loopt om in de Noordzee uit te monden. Een ander woord voor de rivier, 
dat eerst werd gebruikt was ‘Scaldis’ of ‘Scala’. De grootste haven van de Schelde is 
Antwerpen.

Het stroomgebied van de Schelde wordt ingedeeld in drie delen.
De Bovenschelde: vanaf de ontspringsbron tot Gent met een samenvloeiing van de 
rivier de Leie.
De Zeeschelde: vanaf Gent tot Antwerpen, de Nederlandse grens.
De Westerschelde: vanaf de grens Nederland via Terneuzen, Breskens en Vlissingen 
tot de monding in de Noordzee.

Zeeschelde en Westerschelde vormen samen een ‘estuarium’, waar het getij merkbaar 
is. Oorspronkelijk vertakte ‘de Schelde’ zich in Antwerpen naar Westerschelde (Honte) 
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en naar Oosterschelde (Ooster), de laatste is een rivierarm die noordelijk stroomde 
langs Bergen op Zoom en daar westwaarts een bocht maakt richting open zee. 
Dit was een belangrijke kortere vaarroute tot 1530.

Na 1530 werd die vaarroute onbelangrijk. Een overstroming in 1530, de St. Felixvloed 
verzwolg geheel Zuid-Beveland. Vele overstromingen in Zeeland zouden daarop nog 
volgen. Daarbij ook nog eens een religieoorlog in de 80-jarige oorlog van Spaans bezit. 
De Staatse Nederlanden veroveren Staats-Vlaanderen en de Val van Antwerpen in 
1585 werd voor ‘de Schelde’ voor scheepvaart afgesloten tot 1792. Hierna was er weer 
scheepvaart tot België onafhankelijk werd in 1830. In 1839 werd een Scheldeverdrag 
getekend tussen Nederland en België dat het zo zou blijven.

De Oosterschelde

Wat betreft de teksten over ‘De Schelde’ en ‘Oosterschelde’ op Wikipedia; wat betreft 
cultuurgeschiedenis is de vorming van de geulen en kreken zoals vermeld, voor mij 
‘onwaarschijnlijk’, ‘onvolledig’. Berust werkelijk op geen geschiedenis. Er wordt geheel 
geen verhaal gedaan over transgressies, overstromingen in polders en verloren landen. 
Pas vele eeuwen later, de 19e eeuw wordt de genoemde tekst betrouwbaarder.

De verbindingsgeul tussen ‘Westerschelde’ en ‘Oosterschelde’ verzande geleidelijk. 
In de 17e eeuw kon men al bijna te voet oversteken. In 1867 werd Zeeland en Brabant 
dan ook weer verbonden met een dam (Kreekrakdam) met ook een spoorwegverbin-
ding naar Zeeland. Zo werd ‘de Ooster’ niet meer bevaarbaar vanuit de ‘Westerschelde’. 
De ‘Oosterschelde’ werd een zelfstandige open waterverbinding met de zee en werd 
zout water. Totdat in het kader van de Deltawerken afdammingen werden gemaakt 
(pijlerdammen) die met schuiven dicht of open het Oosterscheldewater konden 
bedienen met een eb- vloedwerking.

De Deltawerken kende de uitbreiding van de ‘Oesterdam’ dat begon met het 
aanleggen van een dam vanuit Tholen naar de Kreekraksluizen. Start van de werkzaam-
heden in 1979. Het duurde zes jaar voor de dam gereed was tot 1980. Echter het 
duurde nog drie jaar voor het aanleggen van een toplaag op de verbindingsweg. 
Openstelling voor verkeer was dan ook in het jaar 1989.

Het Schelde-Rijnkanaal dat dwars door de Oosterschelde loopt werd akkoord getekend 
in 1963, waarna de aanleg begon en werd voltooid in 1975 en sluit aan bij de Kreekrak
sluizen en realiseert weer de vaartverbinding met de Havenstad Antwerpen.
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Wat blijft er nog over van de (Ooster)Schelde (rivierarm) of van het ‘Oosterschelde’ 
bekken? Niet veel meer, want wat rest is een westelijk deel (Oosterschelde westelijk 
van de Oesterdam 1980, zout water) en een oostenlijk deel (Zoommeer, 
Markiezaatsmeer, Binnenschelde nabij Bergen op Zoom, zoet water). Gescheiden door 
het oostenlijk gelegen vanaf de Oesterdam, het Schelde-Rijnkanaal.

MARKIEZAATSMEER

SCHELDE RIJNKANAAL

OOSTERSCHELDE

BINNENSCHELDE
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Auteur: P.M.J. van de Watering

Overprojectie van de middeleeuwse (Ooster)Schelde tussen Ossendrecht en 
Bergen op Zoom met een huidig satellietbeeld.

Gedeelde literatuur:
C.Dekker, Zuid Beveland. De historische geografie en de g instellingen van een seeuws 
eiland in de middeleeuwen. Assen, 1971.
P. Ente. Markiezaatsmeer atlas. Bodemgesteldheid en geohydrologie. Lelystad, 1978.
W.v.Ham., De vijf heerlijkheden in de gemeente Woensdrecht. Publicaties van het 
archivariaat Nassau-Brabant I nr, 39 (1977).
K.Leenders. Hildernisse. Geografisch Tijdschrift XII (1984) nr 2.
Sjoerd J. Kluiving, Nikki Brand en Guus J. Borger (red. 2006) De West-Brabantse Delta: 
een Verdronken Landschap Vormgeven.

Sinds 1570 is de loop van rivier de Schelde tussen Zandvliet en Bergen op Zoom 
vrijwel verdwenen. Nadat in 1530 de ‘Wilde Moer’ (het uitgeveende noordoosten van 
Zuid Beveland.) vanuit het noordwesten overstroomd was, ‘braken in 1552 ook de 
dijken van het eiland Agger - Bath - Hinkelenoord. Tenslotte bezweken in 1570 de 
dijken van Hildernisse, een laag poldergebied tussen de Schelde en de terrasrand van 
Brabant. De Schelde werd door de landinwaartse insnijding van een grote getijdegeul 
juist ten noorden van het voormalige eiland Agger ca. aangetapt. Door deze verkorting 
van de loop verdween de stroom uit het riviervak Agger - Bergen op Zoom, dat dan 
ook geheel verdween. Sindsdien lag ter hoogte van Woensdrecht het wantij tussen 
Ooster- en Westerschelde, waardoor dat gebied sterk opslibde. De aanleg van de 
spoordijk in 1867 maakte de Westerschelde definitief tot benedenloop van de Schelde. 
De oude rivierloop tussen Zandvliet en Bergen op Zoom was inmiddels vrijwel 
onherkenbaar geworden. Dekker gaf op de losse kaart bij in zijn werk over 
Zuid-Beveland een indicatie van de oude bedding. 

Hierbij moet nog opgemerkt worden de aanleg en gevolgen van de Oesterdam, het 
ontstaan aanleg van het Schelde-Rijnkanaal en het Bergse Zoommeer. 
Met grote gevolgen van zout en/of zoet water. En de invloeden van stormvloed 
dammen. De Oosterschelde is geheel anders dan vroeger. Dit is het thema van het 
analyse boekje. ‘Stroomafwaarts door de Ooster’  (Ooster is een andere naam voor 
Scaldis of Schelde)
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Huidig satelietbeeld met oude bedding van de rivier de Oosterschelde, overprojectie, voor 1530)

De Brabantse Wal lag voor 1530 er zoals wij die nu nog kennen. Was oorspronkelijker 
veel hoger en steiler. Naar het westen toe aflopend in laagland, een polderkarakter 
met veenlagen, graas- en weidegronden tot aan de rivieroever. De rivier kent smalle 
gorsvorming met een getijdewerking. De invloed vanuit zee was sterk aanwezig 
met eb en vloed die zelfs Gent kon bereiken! Aan de westzijde van de rivier lag 
Zuid-Beveland met vele dorpen in de polders. De polder nabij de rivier ‘de Ooster’ 
werd ‘Oostwatering’ genoemd. De rivier was ongeveer een 500 meter breed.

Huidig satelietbeeld met oude bedding van de rivier de Oosterschelde, overprojectie, voor 1530)
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Gebruik van kaartmateriaal

Op basis van een viertal bekeken kaarten en recent geologisch onderzoek is 
geprobeerd de loop van de middeleeuwse Schelde terug te vinden. 
De gebruikte kaarten zijn bewerkt en geabstraheerd tot onderstaande tekening.

Kaart van de gebroken dijken van Hildernisse door Wouter van Dijck (1570), 
naar de editie van G. Stempel, 1638.
Kaart van het geïnundeerd gebied Hildernisse. Allerheiligenvloed 1570.

Aan de westzijde van de rivier is er geen polder meer.
Zuid-Beveland of genaamd de ‘Oostwatering’ is door de 
ramp in 1530, de St. Felixvloed, geheel overstroomd.
Alle 18 in de polder gelegen dorpen zijn verzwolgen.
De kracht van de zee geeft veel druk op de riviergeul 
die geheel verbonden is met de zee. Aan de oostzijde
werden dijken gebouwd, maar die konden de druk van het 
water ook niet aan. Het betekent met de stormvloed van 
1570 het einde van dorp Hildernisse.

Aan de westzijde van de rivier is er geen polder meer.
Zuid-Beveland of genaamd de ‘Oostwatering’ is door de 
ramp in 1530, de St. Felixvloed, geheel overstroomd.
Alle 18 in de polder gelegen dorpen zijn verzwolgen.
De kracht van de zee geeft veel druk op de riviergeul 
die geheel verbonden is met de zee. Aan de oostzijde
werden dijken gebouwd, maar die konden de druk van het 
water ook niet aan. Het betekent met de stormvloed van 
1570 het einde van dorp Hildernisse.1570 het einde van dorp Hildernisse.
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Vanaf Woensdrecht tot de bocht bij Bergen op Zoom zou de Schelde 600 tot 
800 meter breed geweest zijn. De Agger, thans een verlande kreekrest ten 
zuidwesten- van Woensdrecht, lijkt het diepere gedeelte van de oude Schelde-bedding 
te zijn (buitenbocht). De (Ooster)Schelde liep van daar in Noord-West-richting tot de 
hoogte van de Kraaienberg. Daar was een haakse bocht, gevolgd door een zwakke 
zwenking naar het noorden. Pal voor Bergen op Zoom draaide de rivier naar het 
westen. Tussen dit riviervak en de dijk van Hildernisse-Borgvliet-Zuidland tekenen nog 
buitendijkse gronden. Meer naar het zuiden ontbreken die.

Het dorp Hildernisse moet op 750 meter uit de voet van de Kraaienberg, een 
klifvormig deel van de terrasrand, liggen. De op luchtfoto’s gevonden verkaveling 
(Leenders,1984.) ligt tussen 500 en 1500 meter westelijker, waar geen der kaarten 
iets weergeeft. Vanuit deze verkaveling loopt een weg of dijk nog wat verder door, 
juist tot waar de Scheldedijk moet liggen. Op dat punt lijkt zowaar een T-aansluiting 
zichtbaar. (Rapport van S. Kluiving stelt een andere locatie voor.)

Van Ham (1977) vermeldde nog de Roversberg aan de rivier, met een moerdijk 
daarbij. Het is verleidelijk om de Roversberg in de westpunt van Hildernisse te denken, 
met het buitendijks gebiedje ten zuiden daarvan als ‘moerdijk’. Dat laatste is maar een 
gissing, de ligging van de Roversberg wordt echter duidelijk bevestigd door de 
Scheldekaart uit 1468/1504.

Met behulp van de dijklengen die op kaart vermeld staan, is de reconstructie van 
de oostelijke Scheldedijk nagemeten. Behoudens een kleine onzekerheid bleken de 
dijklengten behoorlijk te kloppen. De reconstructie op basis van oude kaarten kan 
getoetst worden met de uitkomsten van het geologisch onderzoek (Ente,1978). Dit 
toonde in het oosten van het Oosterscheldebekken een brede S-vormige jong-Holocene 
erosiebaan aan. Op het eerste gezicht komt deze goed overeen met de Schelde-
reconstructie. De afstand tussen de dijken varieert bij Van Deventer van 900 meter 
ter hoogte van Emmaus-Hinkelenoord en bij Kreke, en 600 meter bij Steenvliet en bij 
Yersekeoord. De erosiebaan is meestal 500 meter breed maar ligt niet geheel tussen 
Van Deventers’ dijken.

Zo geeft Van Deventer de rivier bij Yersekeoord ongeveer 100 meter te oostelijk aan en 
bij Steenvliet 100 meter te noordoostelijk. In het riviervak Emmaus-Steenvliet ligt de 
erosiebaan steeds geheel tegen de linkse dijk aan. Wellicht zit Van Deventer er hier 
ca. 150 meter naast.
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Van Deventer geeft de rivier, behoudens een algemene, geringe verschuiving naar 
het oosten (100-150m), juist weer. De Jong-holocene erosiebaan is inderdaad de 
middeleeuwse Schelde. Tenslotte een vergelijking met de kaart van Dekker (1971). 
Deze geeft - zo blijkt nu - de rivier veel te oostelijk weer. Met name de bocht bij Kreke 
is te vlak weergegeven. Daar bedraagt de fout 1,5 kilometer. De dorpen Asseraans-
broek, Kreke, Steelvliet en Hinkelenoord zijn ieder ca.1 kilometer te noordoostelijk 
getekend. Het tolhuis Yersekeoord lag echter 1 km. Oost-Zuid-Oost van de door 
Dekker aangegeven plaats. De middeleeuwse havenmond van Bergen op Zoom, in 
detail bekend door de kaarten van Van Deventer, werd eveneens onjuist getekend. 

Conclusie
De door recent geologisch onderzoek vastgestelde ‘jong holocene erosiebaan’ in het 
Oosterscheldebekken is identiek met de middeleeuwse loop van de (Ooster)Schelde. 
Tussen Zandvliet en Reimerswaal was de insnijding van de rivier in de holocene 
ondergrond maximaal 500 meter breed.

Auteur: P.M.J. van de Watering: 

Water en de mens. Een rivier en een zee. Het volgt beiden beweging, stroom, 
vloed en eb. Mens en water is de natuur zelf en verandering, mutaties volgen, 
als een actie en reactie. Wij zelf als een menselijk lichaam kunnen ook evolueren. 
Allerlei fases van uw leven, beleven, gebeurtenissen, gezondheid, oorlogen 
en rampen geven ons een andere kijk op de samenleving. Individu of niet, wij 
kunnen denken voor eigen zelfbehoud of meer gericht op onze medemens. 
Wie bent u?

Idealen kunnen worden nagestreefd maar, om dat te bereiken? Levensfases die u 
ondergaat kunnen we als we in boekthema blijven als ‘stroomafwaarts’. Of kunnen we 
soms ook benoemen ‘stroomopwaarts’? Dat is een menselijk bestaan van een begin 
tot onze dood. Welke term is toepasbaar? En volgt na de dood weer een bestaan van 
‘stroomvolging’? Het is voor iedereen gelijk die vraag en het ‘zijn’, een bestaan in 
uw leven.

Laten we het houden op ‘stroomafwaarts’, net als het water van de rivier dat naar zee 
stroomt. Wijzelf bestaan hoofdzakelijk met ons lichaam het meest van water. 
Het lichaam voedt zich er mee en ook de ziel. Wij leven in bewoning, gewoon 
geworden in een bestuurlijke maatschappij. Samen met anderen in een naar elkaar 
‘toestromen’, of juist soms er met ‘tegenstroom’ tegen gaan.
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Bovenstaande alinea’s zijn vergelijkbaar met de inhoud van het boekje. Het boekje 
gaat immers over de rivier ‘De Schelde.’ Haar oorsprong, betekenis, levensstroom en 
alles wat op haar bestaan betrekking heeft. Door de eeuwen heen kwam zij allerlei 
gebeurtenissen te volgen, die voor het stromend water dat zij is, voor vele mensen en 
natuurlijk landschap een koppeling gaf op voortzetting van leven. Ook beleving is voor 
de mens daarvoor met het water verbonden. Elke mens in eigen tijdperiode met de 
deling van de rivier. De menselijke levensloop die men had destijds (geen keuze) was 
afhankelijk van de omstandigheden op alle sociale en culturele omstandigheden toen. 
Bestuurlijke onderdanigheid? Ja, letterlijk genomen toch wel. Mens en water kenden 
ook goede tijdsperiodes. Maar de mens ging toch uiteindelijk kopje onder. 
Hoewel, een stuk van de rivier toch ook!

Waarom gaat de auteur dit boekje schrijven over de toch ‘gedane zaken’? 
Om eens te overdenken dat wij ons leven voortgaan in ‘stroomafwaarts’, van heden 
naar een morgen. Gisteren is al voorbij, daarvoor was een dag als ‘meer voorbij’. 
Denken we nog verder terug dan is het al gauw ‘vergeten’ of ‘weggestopt’ in een 
geheugenvakje. Het kan zelfs zover gaan in onze psyche dat gebeurtenissen die in uw 
leven, geheel worden ontkent of uitgebannen worden. Daarom dit geschreven boekje 
over ‘De Schelde(stroom)’, te analyseren en de verloren levens te herdenken.

Want wat betekent het leven zelf voor u in bewustzijn? Is het soms, ‘alleen vandaag 
telt’. Hoe denkt u aan de toekomst van uw leven of van anderen? Beter of slechter dan 
vandaag? Wie het weet mag het zeggen zou ik denken, ik weet wel dat verwachting 
van, moeilijk is uit te leggen. Wel zijn er basisideeën en analyes die invloed tot het 
ideaal beeld kunnen projecteren, dat wel is gebaseerd op de verleden beleving.

Wordt wakker, beleef het leven. En geloven is iets wat men niet kan zien. 
Onderga het leven met initiatieven tot een ‘stroming’, opwaarts of neerwaarts. 
Als we terugblikken naar de verdronken dorpen die in dit boekje aan de orde komen, 
die aan en in de polders van de Oosterschelderivier lagen, kunnen we constateren de 
nu ontstane ‘mythe’, vergeten of wist ik niet. De onmisbare blunders van Nederlandse 
geschiedkundige historici met hun raadsels, foute vertalingen van latijn, verschrijvingen 
met valse oorkondes goed te keuren. De geografische plaatsaanduidingen die geheel 
in het verkeerde tijdperk liggen. Maar bovenal het destijds foute gedane optekeningen, 
pertinent als waarheid aanhouden en zich nooit van hun gelijk laten afweten. 
Hoe dan wel? Vraagtekens te over!
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Hoe was het dan wel?

Dat is nu een mixage van antwoorden geworden. Gelukkig zijn er ook professoren en 
wetenschappers die inzien dat correctie op de geschiedenis nodig is, en bevestigen dit 
ook met analyses, discussies en zoektochten in archieven met de juiste bewijsstukken. 
Is het echt een origineel, een kopie of vervalsing van oorkondes? Bestuurlijke 
bewijzen van teksten, naamplaatsen, andere benamingen in velerlei soorten. Het is zo 
door elkaar gehaald. Vastberaden historici zoeken tot de juiste bewijsstukken.

Qua mensheid in die oude geschiedenis is er wel veel opgeschreven. Over bezittingen 
van landgoederen, abdijen, landstreken en bevolkingen. Religies en oorlogsstrijd. 
Men zegt weleens ‘we zijn allemaal maar mensen en maken fouten’. Maar er zijn 
verschillen in mensentypes, vakmensen die gekoppeld zijn in woord en daad. 
Die verwachting hebben in hun leven. Of positie hebben als status te beslissen over de 
waarheid. Is in de geschiedenis veel voorkomend. Wij hebben als mens een aantal 
kenmerken: deelbaar, verdeelbaar, gelijkdenkend, vooruitstrevend, haatdragend, 
vreugdevol, verdrietig, blij, zielig of sterk. Maar ook uiteindelijk zijn wij... onszelf.



16

De menselijke bevolking ontwikkelt zich vanuit overlevering

Dat wil zeggen, is lerend. Kent contrasten in scheiding van het meegemaakte van 
gebeurtenis, ramp of van vervulling. Actie en reactie met woorden en daden. Met de 
gevolgen en kenmerken: aanvoerend, impressief, machtig, strijdvoerend, signalering, 
status, dominantie, triomf, bezitterig en scherpen van identiteit. In het Romeinse 
tijdperk maar ook in de middeleeuwen. In de middeleeuwen was de ontwikkeling van 
de ‘gewone’ burger een schril contrast met de personen van adel, de bewoners van 
hoven die hun hiërarchie en machtspositie doen verheffen bovennormaal. De ridders, 
leenheren en landsheren gebruiken hierbij geboden en verboden, cijns en het symbool 
van ‘ik ben’, de vlaggen en familiewapens. Een geworden symbool van teken: 
verering, goddelijk en empire. Het is een ‘droom’ van hun. Want later zullen de hoven 
toch verdwijnen. De ondergeschikte bevolking ken geen ‘eigen ik’. Die mens is niets, 
leeft voor het ‘hof’ om te bedienen, vanaf zijn geboorte tot zijn vroege dood.

Met bedienen kan ik ook wel zeggen ‘nastromen’, ik bedoel hetzelfde te doen en 
te volgen als een medeburger. Toch is het ‘eigen ik’ in ontwikkeling als het wordt 
aangemoedigd door pioniers die naar het nieuwe land dat ‘Zeeland’ heet trekken en er 
een nieuw ‘zelf’bestaan, ‘droom’ gaan beginnen. Velen kwamen dan ook via de rivier 
de ‘Schelde’ vanuit Vlaanderen naar de Lage Nederlanden. Dat is dan na het jaar 1000. 
Dit gegeven is goed in te passen in de harde belevingswereld van te overleven in 
het nieuwe gebied. Maar in de middeleeuwen is dit harde bestaan van de bevolking 
niet wat het lijkt op vooruitgang. De Staat en religie, bestuurlijke machten van Spanje 
en Rome verhuizen ook mee naar het noorden. Eisen allebei het land op, met of zonder 
oorkondes van rechten vals of niet. Hun komen zelfs in conflict en een oorlog wordt 
hun ten deel.

Hele volksstammen, vestigen zich dus op eilandjes, terpen, wonen langs rivieren en 
kreken en krijgen ook de predikers van abdijen en ‘macht’besturen over zich heen. 
De dorpen en steden ontwikkelen zich en de zee krijgt dijken. Beter leven? Ook als ben 
je nu verhuist er komt niet veel van terecht ‘een droomwereld’. Zo leeft die bevolking 
toch nog in twijfel en verwacht ideaal. Dat raakt hun ziel. Of vraagt men zich af: is het 
mijn ziel wel? Is die wel van mij? Het lijkt er wel op dat je ‘ziel’ is toevertrouwt aan een 
ander, de Kerkreligie vooral. De Kerk is opdringerig met vele geboden en verboden. 
Allemaal verweven met betekenissen van de Kerkelijke ‘droomwereld’, Heiligen, God 
en testamenten, hemel en hel. Beeldhouwkunst en schilderkunst allemaal in het 
teken van verering, verlossing van de ziel, maar bovenal het dominante te moeten 
‘nastromen’ naar de Heilige Kerk. 
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‘Droomwereld’, symbool het ‘teken’ en het idool

Dit alles te samen kan ook uitgroeien tot iets tastbaars. Het symbool wordt een beeldje 
of zelf een woord of anders een voorwerp. Kunnen we spreken over een relikwie of 
idool? Daar past zelfs het woord God of Sint bij. Het kan letterlijk van alles zijn. 
Het is in ons opgeslagen als een ondoordringbaar verlangen iets te adoreren en te 
aanbidden. Al is het een pak beschuit. Of zelfs de rivier ‘De Schelde’ als een God. 
Als je er niet meer zonder kan, of zodanig bewonderd of liefhebt is het je ‘droom’.

De samenleving in een heerlijkheid

Het is een alledaags gedrag in de strijd voor overleven van diezelfde dag. Voor arm of 
rijk. Een dag van leven om te overleven naar een morgen toe. De ontstaane dorpen en 
steden krijgen een naam, vormen met hun populatie, kernen en groepen van burgers, 
rangen en orde in geletterdheid, studiebollen, kunstenaars en besturen. Kerkreligie 
wordt ook afgedwongen voor iedereen en de Kerk bepaald zelf haar bestuurlijke 
macht. Is die hoger dan de Staatse macht? Het blijft een confict en is heden ten dage 
nog steeds in ‘droomwereld’. De middeleeuwen kent vele positieve ontwikkelingen op 
het gebied van technologie, werktuigbouwkunde, nijverheden in ambachten met 
ongetwijfeld een sterke handelsvaart van VOC, de pottenbakkerijen en geleerden. 
De rechterlijke macht, juridisch predictie, ordinanties, keuren en invoering van de 
accijnzen op allerhande waren en gebruiksrechten is ook een ‘nastromen’ geworden.

De streek waar dit verhaal over gaat, het gebied met ‘De Schelde’ rivier heeft 
geologisch veel verandering gehad. De rivier heeft in de loop der tijden vele namen 
gehad die allemaal dezelfde rivier bedoelen. Zoals de bekendste: ‘Renus’, ‘Scelt’ en 
‘Ooster.’ Al voor 6000 v.Chr. is de ‘Schelde’ rivier een zoet/brakwaterrivier die 
noordelijk stroomt vanuit Frankrijk-Vlaanderen, langs de toenmalige kustlijn in 
Nederland, de Brabantse Wal. (Let op: de benamingen die ik geef waren er toen nog 
niet) De rivier loopt dus pal noordelijk en heeft een delta groot waaierend in zee. 
De zee heeft invloed op getijdenwerking samen met de rivier. De rivier heeft 
‘uitstroom’, de zee heeft ‘instroom’ van het water. Zoet of zout water. Dat is de strijd 
van het getijdenwater dat ‘botst’, wie is sterker? De rivier wordt met de vele 
kilometers een getijdenrivier, dat heel ver binnendringt in haar waterloop. (zelfs tot het 
huidige Brugge in Vlaanderen) Dit is onder meer het gevolg van een in 5500 v.Chr. 
gedane transgressie van de zee die de strijd wint van de rivieruitstroom. De zee die ver 
in het land binnendringt brengt sediment mee naar kreken en kleine rivierlopen die 
bij eb droogvallen. En dat tweemaal per dag. Dat betekent op den duur verlanding van 
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kreken, uitschuren van sterke geulen en ook het zoeken van de rivier naar andere 
uitstroming. Na een transgressie komt ook een regressie. De zeewaterspiegel daalt 
weer. Nieuw land komt tevoorschijn, vruchtbaar met de onderlaag veen van het 
verleden en bovenop de sliblaag uit zee opgeworpen.

Wat blijkt? De rivier ‘De Schelde’ heeft zich gesplitst in de ‘oude’ uitmonding naar 
noord en heeft een nieuwe rivierarm richting zuid-west. De namen komen erbij: de 
‘Ooster- en de Westerschelde’, ook genaamd ‘Honte’. Tussenliggend gebied is 
Zuid-Beveland, polders die een lange periode van veenvorming ontwikkelen. 
Duizenden jaren gaan voorbij totdat er begaanbaarheid optreed en het Romeinse 
Rijk dat Europa gaat veroveren ook in ons gebied de handelposten en nederzettingen 
opbouwt. Hun handel met Brittannië is van waarde. Het is in de geschiedenis van de 
Romeinse heerschappij in onze Nederlanden altijd al een welles nietes verhaal bij 
traditionele geschiedshistorici en de nieuwere kijk op de landsgeschiedenis geweest, of 
de Romeinen en bekende personen hier vele nederzettingen hadden. Er is nooit 
archeologisch bewijs gevonden dat die Romeinen vele honderden jaren (zelf in de 
Karolingische tijd) hier in Nederland verbleven. Het was maar enkele honderden jaren 
want in 350 n.Chr. volgt weer een transgressie met zeewaterstijging. De Romeinen die 
er nog waren in Zeeland en gebied van ‘de Schelde’ moest wel vluchten voor het 
hoge water. Die transgressie is heel hevig en duurt zelfs tot 1050. Half Nederland 
(zoals wij het nu kennen, staat onder water en getijdenwerking is er ook. Opnieuw 
gaan kreken en geulen zich (her)vestigen. Eerdere grotere riviertakken zoals ‘Ooster’ 
en ‘Wester’ worden sterker en groter. Ook de rivieren Maas en Rijn hebben een delta 
en gaan in strijd met transgressies en regressies. Aanlanding op schorren zorgt voor 
hoger land. De regressie na 1050, de zeewaterspiegel daalt, ontstaan er eilanden, 
vliedbergen en terpen. Vanaf die datum is er nieuw land in zicht in Zeeland, Brabant en 
in het Vlaamse gebied.

Dat nieuwe land is van wie?

Natuurlijk wordt dat opgeëist door landsheren. Er wordt zelfs om gevochten door 
ridders en grootgrondeigenaren. Met eigen (kleine) legers om landbezit te veroveren. 
De landsheer was ver weg en kon onmogelijk ingrijpen en dat land een visiebestuur 
geven. Voor de lokale adel met bezit een makkelijke prooi hun rijkdommen te 
verbeteren. Hoven verrijzen dan ook overvloedig. Met een hele stoet aan bondgenoten 
en vertrouwelingen. Maar om het verworven land te bewerken te beheersen en te 
verhandelen zijn er landbewerkers en ambachtlieden nodig. Pachters over pachters, 
leenheren en regenten. Daarbij zijn er keuren bedacht, jurisdictie, leenheren die ook 
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weer erfelijk leen verkregen. Zo werd het bezit van landen in de erfgenamen een 
doorzetting van status en aanzien. De (goede) leenman die zijn aandeel cijns aan de 
landsheer afdroeg bleef zo zeker van het in vertrouwen van de landsheer. 
Om de nieuwe landen en polders te bewerken is dus een groot aantal van dorpen en 
steden te stichten. Immers de ambachten en handel in de opbrengsten brachten 
veel op. In geld maar ook in goederen (oogst), De cijns die een leenheer ontving was 
niet mis. Er waren tientallen soorten cijnzen te innen.

De rivier de ‘Ooster’ en ook de ‘Honte’ waren van levensbelang voor de welvarende 
handel. Per schip werd veel vervoerd naar Brittannië en de Noordelijke Nederlanden. 
Daar er nog veel eilandvorming was is een logische zaak. En verderop in Zeeland, 
Walcheren lag ook de zeehaven met de VOC.
Overstromingen bleven echter ook bestaan met stormvloeden in de jaren 1134 - 1214 
en 1248. Dat betekent een actie daartegen. Men begon met dijkenaanleg. Er zullen im-
mers zeker nog vele stroomvloeden terugkeren!

Nu gaan we wat nader in op de Scheldeloop na de splitsing van de rivier net na de 
stad Antwerpen. We volgen de stroom noordelijk via de Brabantse Wal. Deze rivierloop 
was belangrijk want scheepvaart met bestemming Noordelijk Nederland had hiermede 
een kortere vaarroute dan ‘omvaren’ via de ‘Honte’ en over diepe zee. Maar dat werd 
natuurlijk door leen- en landsheren uitgebuit, die kortere vaarroute betekent ook voor 
de schippers vele doorvaart tolgelden (baken- of bokengeld) te betalen. En er waren 
vele zogenaamde wachtschepen, tolhuizen in de ‘Ooster.’ Alles onder een bepalend 
recht van ‘Brabantse Heerschapstol’ gevestigd in Antwerpen opgelegd door landsheer 
Keizer Karel V. Er waren ook steden die zelf de tol pachten, of gaven hun doorgaande 
schippers een tolvrije doortocht, door aan Keizer Karel V, de tolheffing voor hun gebied 
af te kopen. Zo ook Antwerpen stad, die wil zijn schippers tolvrij over de ‘Honte’ laten 
varen om de concurrentie van de vaarroute de ‘Ooster’ die ook langs Bergen op Zoom 
stroomt, af te kopen bij Keizer Karel V. Een geheel logische gedachtegang om de 
schippers meer handel met Brittannië en Zuid-Europa te bedrijven. Antwerpen betaald 
keizer Karel V hiervoor 30.000 gulden.

Een goede zet van Antwerpen?

Inderdaad want de schippers denken toch aan hun geldbeurs. De ‘Honte’ wordt 
beter en meer bevaren in handel en nijverheid. De ‘Ooster’ verliest in handelsroute en 
scheepvaart. Hoe komt het zo gebeuren? Het Brabants Heerschapstol is altijd een strijd 
geweest in vestiging en beheer. En natuurlijk ook in de geldopbrengsten. 
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De kortere route door de ‘Ooster’ werd voor het geschil goed bevaren en Antwerpen 
dat de ‘Honte’ bediende met tolgelden te innen bleef daarbij achter. Het succes van 
Bergen op Zoom met zijn drukke scheepvaart is zeker naar het hoofd geschoten met 
de gedachte om het Brabantse Heerschapstol naar Bergen op Zoom te doen vestigen. 
De procureur-generaal van Antwerpen spande een proces aan tegen Bergen op Zoom 
en andere verweerders, inzake de tolheffingen en de Heerschapstol. De uitspraak, een 
vonnis gedaan op 11 oktober 1504 bepaalde de tollen in ‘Honte’ en (Ooster)Schelde. 
Bovendien gaat het Brabants Heerschapstol naar Bergen op Zoom.

Zo kocht Antwerpen op zijn beurt weer dus de ‘Honte’ vrij van tollen. Een dikke streep 
door de rekening voor Bergen op Zoom, de handelsschippers kiezen voor meer vaart 
over de ‘Honte.’ De ‘Ooster’ verliest meer handelsvaart.

Maar de ‘Ooster’ gaat nog meer verliezen. Was het nu uitgesproken vonnis in 1504 
een ‘gewonnen’ zaak voor Bergen op Zoom? Nee, mindere handelsvaart betekent ook 
voor de stad zelf een mindere handelsstad. Toch is Bergen op Zoom bekend om zijn 
nijverheden in deze tijden. Doet goede zaken met vaart richting noorden van 
Nederland en Engeland. Immers de ‘Ooster’ en ‘Eendracht’ rivier is vlakbij en heeft 
verbinding. Het zou zo’n 25 jaar duren, gemengd succes. Als de St. Felixvloed als een 
grote ramp in 1530 toeslaat wordt de ‘Ooster’ rivier bedreigt met een oneindige 
watermassa vanuit zee, met getijdenwerking. Men staat voor een haast onmogelijke 
taak de dijken te repareren. Dat lukt maar deels, vele polders en Zuid-Beveland worden 
schorren, gorzen met kreken erin. 18 Dorpen in de polders zijn verdronken met man 
en muis. Aanvankelijk werd de scheepvaart over de ‘Ooster’ iets beter bevaarbaar door 
het zeewater. Kreeg nog vloeden erbij in 1532 en 1552 en de definitieve ondergangs-
vloed voor alle polders in 1570, de ‘Allerheiligenvloed.’

Het onderstroomde gebied met polders en aangrenzingen van de rivier ‘de Ooster’ 
werden nu getijdenwerkingen van de zee. Ook de rivier viel nu in getijdenwerking. 
Maar de ‘afstroom’ van Scheldewater is maar matig, ziet zijn kans schoon te stromen 
als het eb is. Zo komt de strijd voort tussen rivier en zeewater. En dat tweemaal per 
dag. Het zeewater schuurt en brengt sediment mee, slib en zand. Het zand van het 
Oosterscheldebekken met haar zandplaten. Het betekent verzanding van de rivier de 
‘Ooster’ tot ondiep water. Wat (weer)visserij is nog een bron van economie. Varen is 
een kunst door de kleine vaargeulen.
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Kaart van 1504 (detail) geeft een overzicht van de toestand ontstaan door het op 11 oktober 1504 gevelde 
vonnis over de betwistingen over de tollen op de Honte en de Ooster(Schelde) rivier. 
Kaart: Stadsarchief Antwerpen, Scheldekaart van Rupelmonde tot de Noordzee, 1504.

Kaart van 1504 (detail) geeft een overzicht van de toestand ontstaan door het op 11 oktober 1504 gevelde 
vonnis over de betwistingen over de tollen op de Honte en de Ooster(Schelde) rivier. 
Kaart: Stadsarchief Antwerpen, Scheldekaart van Rupelmonde tot de Noordzee, 1504.

D E H O N T E

D E S C E LT
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De rivier de Schelde, ‘Scaldis’ heeft de westwaartse zeearm ‘Honta’ en de noordelijke stroom ‘Ooster’.
De St. Felixvloed van 1530 verzwolg Zuid-Beveland met al haar 18 dorpen. De zee krijgt invloed op de rivier 
met getijdewerking eb en vloed twee maal per dag. Polders worden zandbanken, slib, kreken en gorzen.

Hildernisse is nog beschermd door de dijken, maar die zullen breken in 1570 met de ‘Allerheiligenvloed’.
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De rivier de Schelde

Bron: Dr. W. Bruijnesteijn van Coppernaet. 

Water is van levensbelang voor alles wat leeft. Wij verbinden water als natuur-
beleving. Het landschap waarin wij leven is ook gevormd door water en aarde. Het land 
waarop wij wonen. Als we terug gaan naar vroegere tijden die worden gekenmerkt 
met benamingen is dat een boek apart om dat te beschrijven. Ik beperk mij tot simpele 
analyses van land en zee en de daaruit voorkomende kustlijn en de vorming van rivier 
‘de Schelde.’

Veel heeft bijgedragen aan landvorming en landverliezen door de transgressies van 
de zee en haar regressies. Zo was Nederland van 250 tot 1050 half overstroomd door 
de zee. Wat er nog over was aan getijdenwerking van de zee is destijds moeilijk te 
betreden. Het was nauwelijks begaanbaar noch bevaarbaar. Een moeras of gors.

Wat verstaan we onder een Transgressie? 
Een landwaartse verschuiving van de kustlijn.

De Calais Transgressie van 4000-2000 v.Chr..
De Duinkerkse Transgressie, I, II en III. 
I = 200 v.Chr.. - 100 na Chr.
II = van 400-800 na Chr.
III = van 800-1060 na Chr.

Ten tijde van de Romeinen die in de eerste eeuwen van de jaartelling in Zeeland waren 
stroomde de Schelde nog in de Maas ter hoogte van Vlaardingen. Met de komst van de 
transgressie I van de zee, vluchten de Romeinen weg uit Nederland. Om nooit 
meer terug te keren. Daarna volgen nog transgressies II en III tot 1050. Die laatste 
transgressies hebben erosie gebracht in het Zeeuws gebied.

Transgressie kaart

De moderne geologen hebben dan ook door gedegen grondonderzoek aangetoond, 
dat tijdens de Romeinse regressie het hele rivierstelsel in het westen van ons land 
geheel andere trajecten volgde dan vanaf de middeleeuwen. Daarbij bestond de 
Westerschelde niet, maar de Schelderivier splitste zich ter hoogte van het huidige 
Tholen in een tak westwaarts en een tak noordwaarts, via wat later de Striene en 



de Bernisse heette rechtstreeks naar het Helinium (Zagwijn1986). Daardoor bestond 
er een groot eiland tussen, wat we gemakshalve de Oosterschelde noemen, en het 
Helinium. Opmerkelijk is dat we dit eiland ook duidelijk aangegeven vinden op de 
portolaan-kaarten (Middeleeuwse zeekaarten, waarvan wel vermoed wordt dat ze 
overgeërfde informatie uit veel oudere tijd weergeven.), ondanks de kleine schaal 
van die kaarten. De omgevende rivieren moeten dus wel voor de zeevaart belangrijke 
zeearmen geweest zijn.  

Transgressie kaart ‘Duinkerke II’ van 400 tot 800 na Chr. Hierna treedt een regressie in.
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De rivier de Schelde

Bron: K.A.H.W. Leenders  Rotterdam, 10 oktober 1986. 
‘2000 JAAR KUSTONTWIKKELING VAN CAP GRIS NEZ TOT HOEK VAN HOLLAND’

Voor transgressies en regressies mag men de eis van synchroniciteit over een 
groot kustgebied stellen. Edelman,1974 liet reeds zien dat aan deze eis niet 
voldaan wordt als Friesland en Vlaanderen vergeleken worden. Maar zelfs binnen 
een beperkt deel van ons studiegebied blijkt de zg. ‘Duinkerken lIIb’ aan die 
eis in het geheel niet te voldoen. We vergelijken daartoe de overstromings-
geschiedenis van de Antwerpse Polders (nu het Antwerps havengebied), 
het Oosterscheldebekken en noordwestelijk Noord-Brabant.

De ‘Antwerpse Polders’ werden reeds bewoond vanaf uiterlijk de 11e eeuw. 
De volgende overstromingenreeks werd daar gesignaleerd: 1134(?) 1239, 1272, 1284, 
1287. De intervallen werden dus steeds korter en na 1287 bleef het gebied tot 1340 
drijvende. Het kreeg toen zelfs een nieuwe naam: ‘het Waterland.’ Deze ontwikkeling 
bleek samen te hangen met geleidelijke toename van de getijamplitude op rivier de 
Schelde en daling door klink van de bodem, waarin een veenlaag voorkwam 
(Leenders,1985).

Zuid-Beveland
‘Wilde Moer’ en 
‘Oost-Watering’

Zuid-Beveland
‘Wilde Moer’ en 
‘Oost-Watering’
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Het Oosterscheldebekken is in wezen het verdronken land van Zuid-Beveland. 
Tot 1530 lag hier een centraal veengebied, de ‘Wilde Moer.’ Daar omheen lag een 
krans van dorpen, vermoedelijk op een oeverwalachtige strook. De stad Reimerswaal 
was hier de voornaamste plaats. De ‘Wilde Moer’ was in de middeleeuwen grotendeels 
uitgedolven voor zout- en turfwinning. Bij de storm van 1530 brak de zee bij Lodijke 
door de kleiring om de ‘Wilde Moer’ en tapte de Schelde aan bij de noordpunt van
Agger. Deze rivier kreeg zo een nieuwe loop midden door het verdronken land. 
Daardoor zou de oude bocht langs Bergen op Zoom op den duur verzanden. In 1552 
werd ook het eiland Agger-Bath-Hinkelenoord verzwolgen, zodat er nu een grote 
watervlakte ten westen van de dijk van Hildernisse lag. Bij de storm van 1570 brak 
die dijk op vele plaatsen. De Tachtig Jarige Oorlog belette herstel, als dat herstel al 
mogelijk geweest zou zijn.

Bij zware storm en sterke opstuwing van het water vonden langs de kust inbraken 
plaats. Het water stortte zich over het land. Door de getijdenbeweging werden geulen 
uitgeschuurd, die zich landinwaarts vertakken, naarmate de kracht van het instro-
mende water afnam. De stormvloed zelf was slechts van korte duur, maar via de in de 
kust geslagen bressen en het geulensysteem bleven de getijden in- en uitstromen over 
de in de kustvlakte aanwezige laagten. Geleidelijk werden op het ‘oude land’ nieuwe 
mariene lagen afgezet. Als dit maar lang genoeg duurde trad klink op, waardoor het 
sedimentatie proces langer duurde dan op grond van de aanvankelijke hoogteligging 
van de bodem verwacht zou mogen worden. Uiteindelijk verminderde de waterberging 
op de slikken, die zich tot gorzen ontwikkelden. Naarmate bij vloed ‘minder’ water 
op de slikken en gorzen geborgen kon worden, verlandde ook het geulenstelsel en in 
principe ook het zeegat waarop zij aansloten. (Gottschalk,1978).

(Red. De zee heeft getijdenbeweging, vormt Ooster en Honte! Niet zozeer de 
Schelderivier! Niet alleen die twee instromingen zijn gevormd maar ook de 
geulen in West Brabant en Zeeland. Dat vormt wateren als Haringvliet, Hollands 
Diep, Biesbosch, Striene, Eendracht en bijbehorende kreken in (veen)polders 
zoals in Zuid-Beveland, de Oostwatering en Wilde Moer.)

Maar het kon ook anders lopen. In de brede kustvlakte van Zeeland heeft een 
inbraakgeul vanuit de Scheldemonding kennelijk het verder oostwaarts gelegen 
hoogveen van Beveland bereikt, maar niet dat van Overflakkee. De zuidwestkant van 
het Bevelandse veen en het veen van noordelijk Vlaanderen werd nu veel beter 
ontwaterd dan voordien en klonk in. Zo werd ook dit rijp voor de afzetting van 
Duinkerken ll-lagen en de vorming van de Westerschelde. Ook ter plaatse van de latere 
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zeegaten Zwin, Wielingen, Grevelingen en Haringvliet brak de zee door de kustwal, 
maar de Duinkerken ll-afzettingen bleven daar beperkt. Wel kan hier reeds een begin 
van ontwatering van het achterliggende gebied geforceerd zijn, die zich later zou 
wreken. Deze inbraken in de kustwal kunnen wellicht begrepen worden als stappen in 
de regularisatie van de oude delta van de ‘Calais-rivier’.

Het proces van aantappen van een veengebied, ontwatering ervan, gevolgd door 
inundatie en geulvorming was niet ‘zelfgenezend’. Het vrat alsmaar verder, zover er 
veen aanwezig was. Het is dit proces van de voortvretende inbraak dat in de zeearmen 
overheerste, terwijl het zelfgenezende proces van inbraak, opslibbing en gorsvorming 
zich ter weerszijden van de zeearmen ging afspelen. Zo kunnen we in noordwestelijk 
Noord Brabant inderdaad zien hoe de zeeinvloed alsmaar verder oost-waarts drong 
onder vorming van een grote en diepe geul (Haringvliet, Hollandsdiep, Biesbosch), 
terwijl enkele tientallen kilometers westelijk van het ‘front’ (of ruim een eeuw na 
passage van dat front) reeds gorzen bedijkt werden.

We zagen dat de overstroming van 1287/8 in westelijk Noord-Brabant wel doordrong, 
maar daar kennelijk geen ‘ramp’ veroorzaakte. Daarentegen was deze storm het 
voorlopig einde van de Antwerpse polders. Die waren reeds lang bewoond en bedijkt. 
Klink zal er de bodem verlaagd hebben en de dijken zullen, voordat ze bezweken, het 
Scheldewater nog wat hebben opgestuwd. In de noordwesthoek waren er geen dijken 
en was er nog maar sinds kort enige menselijke activiteit. Het water kon er vrij en 
rustig uitvloeien over het land dat hoog genoeg lag om zich op natuurlijke wijze weer 
van het vloedwater te ontdoen, zonder dat blijvende schade optrad.
De vorming van zeearmen bracht nog een nieuw proces op gang: de opstuwing 
van het getij in de zeearm, vooral als deze op een trechtervormig zeegat aansloot en 
zelf landwaarts versmalde. Achter in de versmallende zeearm zal de opstuwing 
gemakkelijk tot verdere overstromingen leiden. Zo is de vorm van de zeearm mede 
een factor in het verder landwaarts vreten. Dit proces is goed te volgen in het 
ontstaan van de Westerschelde, waarbij ons getijmeetpunt bij de Antwerpse Polders 
ligt. Aanvankelijk schijnt daar vrijwel geen getij geweest te zijn: er lag nog een lange 
rivier ‘De Ooster’ tussen Antwerpen en lerseke! Tussen Walcheren en Vlaanderen 
ontstond kennelijk voor de 9e eeuw een zeegat dat langzaam oostwaarts begon te 
vreten. De grens van het Duitse Rijk liep door deze arm en kreek, maar sloeg ten 
westen van de Vier Ambachten af naar het zuiden. In 843 was het water verder 
oostwaarts kennelijk nog niet van betekenis. Uit een dijkhoogte bij Zandvliet uit 1284
leidden we voor dat jaar en die plaats een getijamplitude van ongeveer 2 meter af. 
(Leenders,1985)
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In de 13e eeuw zagen we het aantal dijkbreuken in de Antwerpse polders toenemen. 
De overstroming van 1287 kwam kennelijk door de al weer verder gegroeide 
Westerschelde en de Honte overlopen naar de Schelderivier. De Honte werd pas 
uiterlijk rond 1400 een alternatieve scheepvaartroute voor Antwerpen: men ontweek er 
tegenover Bergen op Zoom een tol mee. Tevens zou in die tijd te Antwerpen de 
vloedamplitude verder toegenomen zijn. Met Prims geloven we dat in de 
Westerschelde toen wat drempels en engten opgeruimd zijn. Mogelijk gebeurde dat 
door de vloeden van 1375 en 1404- die immers ook rampzalig waren voor noordelijk 
Vlaanderen.

Sindsdien nam de getijamplitude bij Antwerpen verder toe: van 3» 6 meter in 1778 
tot ongeveer 5 meter thans, (1986). ‘De vorm van de Westerschelde in het horizontale 
vlak is in die tijd niet veel veranderd. Wel werden Sloe en Kreekrak, twee wantijen, in 
het midden van de 19e eeuw afgesloten, maar de toename van de getijdenwerking 
ging ook daarna verder. Vermoedelijk heeft het voortdurend verder uitdiepen van de 
vaarweg naar Antwerpen ook belemmeringen voor de vloedstroom weggenomen. 
Hierdoor kon meer en meer water in deze zeearm geperst worden, water dat stroom-
opwaarts alleen berging vond door hoger op te lopen. Verdere verdieping werd 
onlangs aangekondigd: de vraag is of de recente waterkerende muur te Antwerpen dan 
nog volstaat en of de stormvloedstuw van Oosterweel niet alsnog uit de motteballen 
gehaald zal moeten worden.
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De rivier de Schelde

Bron: Mark van Strydonk en Guy de Mulder ‘De Schelde’ verhaal van een rivier. 
(samenvatting)

‘De Schelde’, een smoezelige sloot? Of een flonkerende zilverdraad door zonnig 
Vlaanderen? Na dertienduizend jaar geschiedenis zoeken we een antwoord.
‘De Schelde’ heeft Zeeland gebaard. Vooruit maar, misschien ook nog wel een stukje 
van West-Brabant.

(Red. Deels fout, ‘De Schelde’ heeft eerst West-Brabant vorm gegeven met haar 
loop langs de steilrandoever de Brabantse Wal. Richting de noord(zee). De rivier 
de Schelde heeft Zeeland maar deels gebaard! De zee heeft Zeeland het meest 
gevormd met sterke getijdewerking in de delta van ‘de Ooster’! De zee sloeg 
ook bressen (transgressies) in de monding van de rivier de Rijn. Er was een zeer 
grote delta aanwezig met vele vertakkingen en kreken. De Westerschelde is een 
uitstulping van een zeegat in (Zeeuws)Vlaanderen, dat uitbreid, aanvreet en ten 
slotte bij Antwerpen aansluiting vindt met de rivier ‘de Schelde’. Dus anders, de 
zee heeft ook land gebaard.)

De geschiedenis van de huidige ‘Schelde’ en haar voorlopers gaat minstens twee 
miljoen jaar terug. Een tentoonstelling in Amsterdam vertelt op een onthullende 
manier hoe de ‘Schelde’ zoals we die nu kennen, is ontstaan. Het is het verhaal van 
een rivier die aan de wandel ging. Waarom Terneuzen geen wereldhaven werd en 
Antwerpen wel. Waarom de ‘Schelde’ eerst ‘Oosterschelde’ werd. Nu is deze laatste 
geamputeerd. 

Waarom de ‘Westerschelde’, die jonge hond, de ‘Schelde’ werd, maar die titel eigenlijk 
niet verdient. Alleen al omdat de geleerden nog ruziën om de juiste geboortedatum. 
(1287). Waarom na een eeuwen durende gevecht tussen twee titanen, de zee en de 
‘Schelde’, Zeeland ontstond. Eigenlijk is die rivier de Schelde gewoon een nukkig mens, 
al zagen de eerste mensen de ‘Schelde’ als een god. Ze vereerden en vreesden de 
rivier. Mensen gebruikten de ‘Schelde’ als offerplaats, voedselbron en transportweg. 

De Vlaamse historicus Guy de Mulder: ‘Iedereen bekijkt de ‘Schelde’ altijd vanuit zijn 
eigen hoekje (boekje). De historicus leest zijn oude geschriften, de archeoloog zit 
boven zijn bodemvondsten, de schipper tuurt naar de volgende bocht, de groene 
jongen telt de vogels en aan de oever zit de dichter te dromen. Allemaal hebben ze 
een beetje dat ‘Schelde-gevoel.’ De ‘Schelde’ zoals we die nu kennen, ontspringt bij 
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Saint-Quentin in Noord-Frankrijk. Het is niet meer dan een ordinaire sloot. De bron 
borrelt wat water uit een heuvel achter een oude kloosterboerderij. Via Franse dorpjes 
bereikt deze beek de Belgische grens. In West-Vlaanderen groeit de ‘Schelde’ uit tot 
een smalle rivier die door het landschap van de provincies Oost-Vlaanderen en 
Antwerpen kronkelt en daar voor het eerst zout water proeft. 

Als kilometers brede ‘Westerschelde’ bereikt de meer dan volwassen rivier tenslotte de 
zee. Dat is de verplichte aardrijkskunde die bij de ‘Schelde’ hoort, maar er is meer. 
De eerste mensen bijvoorbeeld, die misschien al 200.000 jaar geleden deze streken 
binnen trokken. Ze bouwden hun vaak tijdelijke kampementen langs de plateau-
randen. Niet alleen omdat ze daar goede observatieposten voor de jacht hadden. 
Het was tegelijkertijd een veilig heenkomen als de rivier de vallei tot moeras of 
binnenzee maakte. Vaak daalden ze af in die vallei om te jagen. In de bagger die 
tussen Gent en Antwerpen uit de rivier wordt gehaald, zijn hun gereedschappen 
terug gevonden: vuurstenen en schrapers om huiden te reinigen. ‘Nomadische 
Neanderthalers’, aldus Guy de Mulder. Ongeveer 13.000 jaar geleden verandert de 
toendra van de ijstijd in een dennenbos. 

De rivier De Schelde op Frans en Belgisch gebied.
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Uit een van de riviertjes die fel kronkelend vanuit Noord-Frankrijk via Vlaanderen hun 
weg naar zee zoeken, groeit een forsere stroom: ‘de Schelde’. Ongeremd speelt de 
rivier met het landschap. Alleen al tussen Gent en Dendermonde laat de oude ‘Schelde’ 
tientallen volledig dichtgeslibde en nauwelijks nog herkenbare bochten achter. 
Die opgevulde rivierbeddingen vinden archeologen nu terug bij grondboringen. 
De afmetingen van de oude geulen vertellen een verhaal van overstromingen van een 
omvang die in de dichtbevolkte ‘Schelde-vallei’ van tegenwoordig desastreus zouden 
zijn. De bedding van de ‘Schelde’ is altijd de ‘Vlaamse Vallei’ geweest. 

Deze ‘Vlaamse Vallei’ werd tijdens ijstijden uitgeschuurd tot diepten van twintig tot 
vijfentwintig meter beneden de huidige zeespiegel en telkens weer opgevuld. In die 
tijd stroomde de ‘Schelde’ ergens bij Terneuzen in zee. (Red. Andere historici spreken 
zelfs over uitmonden bij Vlaardingen). Toch zou dit oord nooit de gezichtsbepalende 
havenstad aan de ‘Schelde’ worden. De geschiedenis bepaalde anders. ‘Antwerpen 
dankt zijn rijkdom aan de ‘Schelde’ en de ‘Schelde’ aan God,’ zegt een Vlaams spreek-
woord. Zo’n 20.000 jaar geleden werd de ‘Vlaamse Vallei’ ten noorden van Gent 
afgedamd door een opgewaaide zandrug van drie tot vier meter hoog en twee tot drie 
kilometer breed. Dat zorgde voor de laatste gigantische kronkel van de rivier. De zand-
rug dwong de ‘Schelde’ aan de wandel naar het oosten. Daar, zuidelijk van Antwerpen, 

De Schelde rivier begint aan haar noordwaartse stroom.



brak de rivier bij Hoboken door naar het noorden om vervolgens, gedwongen door de 
‘Hoge Rand van Brabant’, (Brabantse Wal) bij Bergen op Zoom weer naar het westen te 
draaien. Die loop van de ‘Schelde’, dwars door de hals van Zuid-Beveland, noemen we 
nu ‘Oosterschelde.’ De ‘Westerschelde’ zou pas veel later, rond het jaar 1000 na Chr. 
geboren worden. De jagers en verzamelaars die de ‘Schelde-vallei’ als eersten 
koloniseerden, zetten rond 6000 voor Chr. de bijl in het bos. 
Ze begonnen met een eerste vorm van landbouw. Het was, zonder bestemmingsplan, 
de eerste menselijke invloed op het landschap. De Romeinen legden er wegen aan 
en bouwden versterkte nederzettingen. Noormannen gebruikten de ‘Schelde’ als 
invalsweg om vanaf 836 na Chr. Walcheren, Antwerpen en Gent te plunderen. 
Red: (836 lijkt mij geheel onjuist! Het gebied was geheel onder water tot 1050) 

De Schelde kreeg een militair-strategische betekenis. Als reactie op de invallen 
verschenen er burchten. Middelburg, Oost-Souburg en Domburg zijn er voorbeelden 
van: steden die ontstaan zijn uit een cirkelvormig plan. Met binnen een brede gracht 
houten pallissaden als bescherming. Gent was toen een van de eerste handelsposten 
aan de ‘Schelde.’ De stad ontstond op een zandige helling aan de oostkant van de 
samenvloeiing van ‘Leie’ en ‘Schelde.’ De eerste, nog houten versterking, heeft 
vermoedelijk op de plaats van het nog altijd bestaan kasteel ‘Het Gravensteen’ 
gestaan. Na het jaar 1000 kreeg de mens meer en meer greep op de ‘Schelde.’ 
Inpolderingen dwongen de rivier boven Antwerpen in een vaste bedding. 

Tegelijkertijd deed zich, stroomafwaarts een nieuwe bouwmeester gelden: 
de toenemende getijdenwerking. Vanuit de richting Vlissingen-Breskens was een 
smalle zeearm oostwaarts doorgebroken, het begin van de Westerschelde. Wanneer? 
Guy de Mulder lacht: ‘Da’s en teer punt bij historici. Sommigen zeggen rond 1200, maar 
de laatste tijd wordt aangenomen dat eerder is geweest, mogelijk al rond 800.’ 
In 1318 werd de oorspronkelijke Scheldeloop (nu Oosterschelde) voor het eerst 
‘Oude Schelde’ genoemd. De jonge ‘Westerschelde’, die nog ‘Honte’ heet, is op het 
eind van de vijftiende eeuw breed en diep genoeg om geschikt te zijn voor 
scheepvaart. De verzandende verbinding tussen ‘Ooster- en Westerschelde’ bij 
Woensdrecht kan dan bij laag water te voet worden overgestoken. In 1867 scheidt een 
spoordijk de beide Schelde-armen definitief van elkaar. 
Zeeland heeft met het Deltaplan en dijkverhogingen de ‘Schelde’ in een strak 
korset gedwongen. In het huidige industriële landschap ten noorden van Antwerpen is 
nauwelijks iets overgebleven van het oorspronkelijke Schelde-landschap. Zo ongeveer 
elke vierkante meter is er na de Tweede Wereldoorlog afgegraven of omgewoeld. 
Het industriële tijdperk, een paar seconden in het leven de rivier, heeft het aanzicht 
van die rivier wel radicaal veranderd. 
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De rivier de Schelde

Bron: J. van Es. ‘De Romeinse Renus was de Schelde.’ 
Met visie en deelbron A. Delahaye

De grootste en meest ingrijpende fout in de historische geografie is de 
toepassing van de naam ‘Renus’ op de Duits/Nederlandse Rijn geweest. 
Daarmee werden alle historische feiten vanaf Julius Caesar die zich in werkelijk-
heid in Noord-Frankrijk hebben voorgedaan, verkeerd op Duitsland toegepast.
In de historische geografie wordt de Renus wel eens aangeduid als ‘het Renus-
probleem’. Past men echter de klassieke teksten op de meest directe 
geografische wijze toe, dan is er van een probleem geen enkele sprake en zijn 
de historische mythen in één klap opgelost.

De visie van Albert Delahaye. De Renus was de Schelde.

Het stroomgebied van de Schelde was in de Romeinde tijd v.Chr. en de vroege 
middeleeuwen anders dan nu. Het in de tijd van de Duinkerkse transgressies over-
stroomde ‘Pays-Bas’ in Noord-Frankrijk, was het meandergebied van de Schelde. 
De klassieke schrijvers geven die veranderende loop van de Schelde o.a. aan door het 
aantal mondingen te vermelden: de ene noemt er twee, een ander drie. Ze hebben 
beiden gelijk gehad in hun tijd.

In ‘La Revue du Nord’ (1980) is sprake van ‘les marais de Saint-Omer’. De rivier die 
daar doorheen stroomde naar het noorden had verschillende namen: Nardstroom, 
Oude Aa en Reninge. Een rivier in de buurt heette Moerlake en vlak daarbij heette een 
andere rivier Lek. Lake is een Middelnederlands woord voor waterloop en Lek heeft een 
homoniem (zelfde naam maar andere ligging van plaats) gekregen in Nederland.

Zoekt men de plaatsen die door de klassieke schrijvers aan de Renus worden genoemd, 
dan komt men steeds in de streek van de Schelde uit. Veel van die plaatsen zijn aan 
de Nederlands/Duitse Rijn/Rhein onvindbaar. Men dient wel opmerkzaam te blijven 
op de Deplacements Historiques, (hergebruik van namen) waarbij gedoubleerde 
plaatsnamen op de nieuwe plaats geografisch merkwaardig overeen kunnen komen 
met de oorspronkelijke plaats. Van een plaats als Riswic [r-ie-s-w-ie-k] bestaan 
meerdere locaties. 
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Was de Romeinse Renus de Rijn of de Schelde?

Dit is de centrale vraag waaraan de hele historische geografie van West-Europa 
opgehangen is. Indien de Romeinse Renus niet de Nederlands/Duitse Rijn was, zal alles 
wat van dit uitgangspunt is afgeleid, herzien moeten worden. 

Wat meerdere Romeinse schrijvers vermelden is dat de Renus meerdere mondingen 
had. Daarvan is bij de Oude Rijn in Nederland geen sprake en ook nooit geweest. 
De Oude Rijn had slechts één monding en wel bij Katwijk. De IJssel die wel eens als 
tweede monding genoemd wordt, kan daarvoor niet doorgaan. Behalve dat de IJssel 
nog niet bestond mondde deze ook niet uit in de Oceaan en zal door de Romeinen niet 
als monding van de Renus beschouwd zijn. Daarvoor ligt Kampen te ver van Katwijk.

De naam Rijn/Rhein/Rhin kreeg de rivier pas nadat de klassieke teksten foutief op 
deze rivier waren toegepast. Vergelijk de namen van de rivieren Elbe, Weser, Eems en 
Lippe, die ook hun namen kregen na foutieve toepassing van de klassieke namen Albis, 
Wisurgis, Amisia en Lippia. Het waren echter rivieren in Noord-Frankrijk en wel de Aa, 
de Wimereux, de Hem en de Lys.
Er zijn vele teksten waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de Romeinse en later de klassieke 
Renus niet de Rijn was, maar een rivier in Noord-Frankrijk. Daarvoor komt dan 
vervolgens alleen de Schelde/ l’Escaut in aanmerking. 

De Romeinse Renus was de Schelde.

Als deze zekerheid eenmaal is vastgesteld en ook is erkend door de deskundigen bij 
uitstek van Romeins Nederland, Byvanck en Van Es, vallen de puzzelstukjes van 
Romeins Nederland vanzelf op hun plaats, namelijk in Noord-Frankrijk.

Rond ca. 1100 na Chr. schrijft Ermenricus over de Renus en de Bicornis.
De Renus die door Francia stroomt, wordt in de Oceaan opgenomen, en waar de rivier 
de Wandalus hem ontmoet, wordt hij Bicornis (tweehoornig) genoemd, omdat hij daar 
in twee stromen vloeit.
Bron: Ermenrici Elwangensis epistola ad Grimaldum, MGS, Epistolae, Y, p. 575, 577. 

Deze tekst uit ca.1100 bevestigt alle teksten vanaf de Romeinse klassieke schrijvers 
tot in de Middeleeuwen. De Renus was in 1100 nog steeds een rivier in Francia en de 
Wandalus (is de Vahalis) stroomde in de Renus uit. Deze tekst past nergens in de 
Nederlandse traditie en wordt dan ook steevast verzwegen. Met alle teksten wordt 
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overduidelijk aangetoond, dat de klakkeloze vertaling van Renus met 
Duitse/Nederlandse Rijn onjuist is en een der grondpijlers van de mythen is geweest. 
En dat die ‘vertaling’ klakkeloos was, wordt bewezen door een massa teksten die 
eenduidig aangeven dat de Romeinse Renus in Noord-west Frankrijk gezocht moet 
worden. De Romeinse Renus moet dan ook vereenzelvigd worden met de Schelde.

Strabo (60 vóór Chr.-20 na Chr.) schrijft: ‘Vanaf de monden van de Renus kan Kent 
gezien worden’. Er is maar één plaats in West-Europa waar dan de monden van de 
Renus geplaatst moeten worden, dat is onmiskenbaar in Noordwest-Frankrijk bij 
Cap Blanc Nez. Strabo beschrijft de monden van de Renus en het landschap er omheen 
al voordat er één Romein in Nederland geweest was.

Andere teksten zijn: ‘De Renus is een rivier in Gallia, die de Germanen van Gallia 
scheidt’ (Servius). ‘Engeland ligt tegenover de monden van de Renus’ (Mela). 
‘Koning Clovis trok vanuit Doornik over de Renus Gallia binnen’ (Sigibert van 
Gembloers). ‘Bij de Morini stroomt de Renus’ (Hieronymus). (De Morini woonden rond 
Terwaan!) ‘De Renus stroomt door een gebied dat door Francia, de Chamavi en 
Germania wordt beheerst’ (Ermenricus). (Germania is het Germania van Tacitus en niet 
het huidige Duitsland!)

De Romeinse Renus was een grensrivier die stroomde door de streek van de taalgrens. 
De rivier droeg verschillende namen, afhankelijk van de taal die men sprak of waarin 
men schreef. Het kan gedemonstreerd worden aan de hand van de naam van de 
Schelde in andere talen. In het Engels is het Scheldt, in het Frans Escaut, in het Latijn 
Scaldis, in het Keltisch Skaldis, in Oud-Nederlands Scelt. In klassieke bronnen komt men 
de namen tegen zoals: Scaut - Scaud - Scald - Scalde - Skelde -Scelt. 

In het Franse departement Nord (departement 59), en Pas-de-Calais (departement 62) 
liggen 1546 gemeentes. Historisch hoorden zij ofwel bij het graafschap Vlaanderen 
(Frans-Vlaanderen), ofwel bij het graafschap Henegouwen (Frans-Henegouwen). 
Namen die enige relatie hebben met de rivier de Schelde zijn: Escaudain - Escaudaeu-
vres - Escautpont - Escobecques - Esquelbecq (Ekelsbeke) - Esquerchin.

De meeste en de diepgaandste fouten zijn voortgekomen uit de misvatting van wat 
Renus betekent. Er is een onmiskenbaar verschil aantoonbaar tussen de Gallische of 
Romeinse Renus en de huidige Duitse en Nederlandse Rijn. Het idee dat het dezelfde 
rivier in hetzelfde stroomgebied zou zijn geweest, moet worden losgelaten. Veel 
authentieke teksten tonen aan dat de Gallische of Romeinse Renus nooit de huidige 
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Rijn geweest kan zijn. De naam van de Renus komt men in verschillende schrijfwijzen 
tegen, zoals: renus - Renus - Rhin - Rhein - Rijn - Rin - Reno - Rain.
De Gallische Renus stroomde langs andere plaatsen dan de huidige Rijn. De naam 
‘Renus’ duidde een grens aan: het was een grensrivier. Het woord Renus was dus 
eerder een soortnaam dan een eigennaam voor een rivier. Zelfs in de Italiaanse Reno, 
maar ook in de Duitse Rijn, is die betekenis van grensrivier aantoonbaar aanwezig. 
Het woord Renus (door de Kelten oorspronkelijk Renos = woeste stroom genoemd) 
was ook meer een verzamelnaam voor een complex rivieren, dan de eigennaam van 
één bepaalde rivier. Vergelijk het woord Renus met het woord Holland, dat afwisselend 
wordt gebruikt om een provincie, een gedeelte van Nederland of zelfs heel Nederland 
aan te duiden. De context moet dan uitmaken wat de juiste betekenis is. 

Ook in de Nederlandse traditie wordt de vertaling van Renus met Rijn soms losgelaten, 
omdat de geografische of archeologische gegevens niet kloppen. Van Es (De Romeinen 
in Nederland) ‘vertaalt’ Renus enkele malen met ‘Waal’, omdat de gegevens uit de 
contekst geen betrekking konden hebben op de Rijn, met name de Oude Rijn. Byvanck 
‘vertaalde’ Renus met Maas in Zuid-Limburg, waar hij de tekst van Plinius over ‘de 
witte steen die geschikt is voor het leggen van vloeren’ plaatst. Byvanck opteerde hier 
voor de mergelgrotten in Limburg, die evenwel geen witte, maar gele steen bevat, die 
bovendien ongeschikt is voor het leggen van vloeren doordat deze meteen verpulverd.

De vraag welke rivier in de bronnen bedoeld wordt, moet dan ook veel meer afgeleid 
worden uit de context, dan puur uit de naam Renus, renus of Hrenus. Toch zijn er in 
Noord-Frankrijk ook plaatsnamen aan te wijzen die een duidelijke relatie hebben met 
de naam Renus/Rin/Rien, zoals Rincq, Renty en Rinheim. Renty kan etymologisch 
verklaard worden uit Ren(-us) en -itium (itium=plaats). Rinheim zou het tegenwoor-
dige Riencourt-lès-Cagnicourt kunnen zijn («-heim=-hem=court››, op 19 km van Arras; 
eerder Riencourt-en-Artois geheten), Riencourt-lès-Bapaume en Rinxent (Rin-x-einde). 
Het achtervoegsel -ent? Niet vergeten mag worden dat dit gebied tussen 1154 en 1453 
ruim 300 jaar Engels bezit is geweest, dat her en der taalrelicten heeft achtergelaten. 
En juist bij Rinxent vinden we de marmergroeven die Plinius bedoelde toen hij schreef 
over ‘waar de Renus uitstroomt in de Oceaan vinden we witte steen die geschikt is 
voor het leggen van vloeren’! Toeval? Neen, het is de juiste plaats waar tegenwoordig 
nog steeds marmer gewonnen wordt, geschikt voor schoonsteenmantel en vloeren. 
Het ‘Maison de Marbre et de la Géologie’ in Rinxent geeft informatie over de 
groeve. Het is ook deze plaats waar de ‘marmeren’ sarcofaag vandaan kwam, waarin 
St.Willibrord begraven werd. Ook dit detail is een overtuigende aanwijzing dat we hier 
in de juiste streek zijn.
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Rinxent heette volgens de ‘Table des Formes Anciennes’ eerder Renesguessent, 
Renguenscen, Renighesen en Renninghessent. Andere taal relicten met -ren- of -rin- in 
Frankrijk zijn: Renaucourt, Rincurt (Riencourt-les-Bapaume), Ringhem.

In verschillende namen komt het voorvoegsel Ren voor in de betekenis van grens, zoals 
in Renory (Renardfontaine: zijrivier van de Maas), Rennariwe (1335: waterloop tussen 
Fize en Jehaye), Reneubois (deze beek vormt de grens tussen Battice en Soumagne), 
Renoufosse (zijrivier van de Ambleve niet ver van Remouchamps. Het woord Reno of 
Rena is een Waals-Romaans woord dat een grens aangeeft. 
(Bron: D-G. Dooghe, Histoire Généalogique de la France du Vème au XIIème Siècle). 

Net als bij de Rhóne is de betekenis van grensrivier hier ook steeds van toepassing. 
Vergelijk daarmee Rhoin, Renon, Renne, Rains, Reins en Rino, namen die allemaal in 
verband gebracht worden met het klassieke en gallische Rhenus en te maken hebben 
met stromend water, vaak een grens tussen districten. 
(Bron: A.Dauzat, Dictionaire Étymologique des oms de Rivieres de France, Paris 1978).

Verder komt de naam Ren ook voor in Rennepont (Marne; brug over La Renne), Rening 
(Moselle), Rennes (bisdom Rennais, Bretagne), Renneville (Eure), Renouard (Orne), 
Renty (Pas-de-Calais). Het is wijd verspreide naam in Frankrijk/Gallië. 

In een tekst uit het jaar 1194 uit een in het Frans geschreven kroniek blijkt dat de 
naam Rhin (=Renus) nog gebruikt wordt voor een rivier die onmogelijk de Duitse of 
Nederlandse Rijn kan zijn geweest.

‘Boudewijn van Béthune begaf zich van Béthune (waar hij resideerde) per schip over 
de Rhin naar zee, en vanaf de zee het land weer binnenvoer in de rivier die de Schelde 
wordt genoemd; zo kwam hij bij een kasteel van de hertog van Leuven (van Brabant), 
dat Antwerpen heet’.

Tegen het einde van de 12e eeuw wordt de naam ‘Renus’ dus nog gebruikt voor een 
rivier in Noord-West Frankrijk!
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De rivier de Schelde

Bron: www.kunstgeografie.nl ‘De Varusslag bij Thiembronne’ 
(Noordwest Frankrijk)

Enkele argumenten: 

De Peutingerkaart vermeldt aan de bovenzijde de naam Cherusken (cherustini) in het 
huidige noord Frankrijk aan de Kanaal- of Noordzeekust bij de monding van de ‘Renus’ 
en verder zijn er bij diverse auteurs nogal wat beschrijvingen die verwijzen naar de 
noordfranse kustgebieden. Deze regio was van groot belang voor de Romeinen omdat 
van daaruit Brittannië veroverd kon gaan worden, vanwege de tinmijnen aldaar. Tin als 
grondstof was nodig voor de wapenindustrie om brons te maken. 

Het tegenwoordige Frans Vlaanderen en het noorden van Frankrijk (departement Pas 
de Calais) werd Germania genoemd. Dat blijkt uit 16e en 17e eeuwse kaarten, waarop 
Mare Germanicum staat vermeld. 
(Tacitus, Caesar, Strabo, Plinius en Ptolemeus noemen Germania.) 
Problematisch voor de Romeinen waren de daar aanwezige vrijheidlievende en 
oorlogszuchtige Germaanse stammen. 

Op grond van literatuurstudies en onderzoek van historisch kaartmateriaal, o.a de 
transgressiekaart, de kaart van A. Leduque en studie van toponiemen kwam 
Albert Delahaye (1915-1987), tot de conclusie dat de Varusslag zich afspeelde in 
Frans-Vlaanderen in het gebied dat tegenover Brittannië ligt en dat de ‘Renus’ de 
huidige Schelde is. (Plinius suggereerde dat de streek van de Renus niet ver ligt van 
het gebied waar de Morini leefden, de omgeving van het huidige Boulogne) De strijd 
zou hebben plaatsgevonden in de omgeving van Thiembronne, tussen Boulogne en 
Béthune. De waterstaatkundige situatie, kustlijn was zo’n 2000 jaar geleden totaal 
anders, zeespiegelstijgingen hebben grote invloed gehad op de kustlijn en de loop van 
rivieren.
 
De kaart van Albert Delahaye

Het is mogelijk dat de Schelde en de Leie, die nu naar het noordoosten stromen, in de 
Romeinse tijd naar het noordwesten in het Nauw van Calais uitmondden. 
De huidige benedenloop van de IJzer kan toen een uitmonding van de Renus (Schelde) 
zijn geweest. De zuidelijke uitmonding lag bij het tegenwoordige Calais, vanwaar men 
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Transgressie kaart ‘Duinkerke II’ van 250 tot 950 na Chr. Hierna treedt een regressie in.
Zeeland en half Nederland bestond nog niet. Geheel en al zee. De donkergroene lijn is het huidige kust-
gebied, alleen ter oriëntatie getekend. Rivieren Schelde, Leie, Maas en Rijn vormen een enorme delta 
uitmondend op de zee. De zee vormt geulen en kreken met getijdenwerking. Als de regressie na het jaar 
1000 volgt vormen de geulen kreken met opslibbing vanuit zee, waaruit de eilanden ontstaan en Zeeland en 
West-Nederland haar huidige kustvorm krijgt.

Lens

Cambrai Bavai

• Corbehem
Lens

Cambrai Bavai

• Corbehem

De zeewaterspiegel is zeer hoog en de waterdruk enorm op de
kustlijn. Met een enorme drietal Delta’s die de rivieren bestookt met 
getijdenwerking eb en vloed is de schuring gestaag.

bij helder weer Kent kan zien. Toch is het ook nu nog mogelijk, net als in de Romeinse 
tijd, om over water vanaf de Schelde bij Calais aan het Kanaal te komen, al volgt men 
dan niet uitsluitend natuurlijke waterlopen. Mogelijk had de zuidelijke arm van 
de Renus in de tijd van Varus ongeveer hetzelfde verloop en was ze ook toen al 
gedeeltelijk gekanaliseerd, want het is wellicht hier dat we de rond het jaar 8 v.Chr. 
aangelegde grachten van Drusus moeten zoeken. 

Albert Delahaye meende de naam van deze beroemde Romein terug te vinden in 
die van de plaats Drouvin, maar ook die van Douvrin, Dourges en Drocourt hebben er 
misschien mee te maken. Drusus heeft zijn graafwerk daar laten verrichten. In het 
midden van de eerste eeuw verbeterde Corbulo dit stelsel van waterlopen nog met zijn 
‘fossa Corbulonis’. De naam van deze beroemde veldheer kan achtergebleven zijn in 
die van de plaats Corbehem (F), voorheen Corbelham.



Overzicht van de Renus-teksten

Het is gebleken dat velen er moeite mee hebben zich voor te stellen en aan te nemen, 
dat de klassieke schrijvers, en trouwens ook nog veel middeleeuwers, meestal op 
enkele zeldzame uitzonderingen na met Renus de Schelde aanduiden. Dit is bij de 
teksten telkens en duidelijk gesignaleerd. Omdat echter de mogelijkheid bestaat dat 
men zich dit niet volledig realiseert en eroverheen leest, waardoor men de hersen-
spoeling Renus (Rijn) nog niet voldoende kwijt raakt, signaleer ik hier alle teksten, 
waarin duidelijk is dat Renus als Schelde moet worden opgevat.
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Het is mogelijk dat de Schelde en de Leie die nu naar het Noordoosten stromen, in de Romeinse 
tijd (vóór het jaar 200 na Chr.) naar het noordwesten in het Nauw van Calais uitmondden. 
Dus vóór de transgressie. De huidige benedenloop van de IJzer rivier kan toen een uitmonding 
van de Renus (Schelde) zijn geweest. Bij deze uitmonding bij Calais kan men bij helder weer de 
overkant Kent zien. Ook nu nog is het mogelijk om over water vanuit rivier De Schelde bij Calais 
aan het Kanaal te komen, al moet men wel door enkele kanalen varen. De zuidelijke arm van de 
Renus was in de tijd van de Varusslag al gedeeltelijk gekanaliseerd, want het is wellicht hier dat 
we rond het jaar 8 voor Chr. aangelegde grachten van Druses moeten zoeken. (rode lijn)

De rivier de Renus (Schelde) stroomt naar noordwestelijke richting
Vóór het jaar 150 na Chr. (rode lijn)
De rivier de Renus (Schelde) stroomt naar noordwestelijke richting
Vóór het jaar 150 na Chr. (rode lijn)



De teksten worden niet woordelijk herhaald (zij kunnen ter plaatse worden opgezocht), 
maar ik geef de voornaamste geografische gegevens, die door de schrijvers aan de 
Renus (Schelde) worden vastgeknoopt of direct met de rivier in verband worden 
gebracht. Er is dan ook geen enkele reden om te veronderstellen dat de Renus-delta 
met zijn onderscheiden mondingen tóch in het midden van Nederland begon en ver 
zou kunnen uitwaaieren tot in Vlaanderen en tot tegen de heuvels ten noorden van 
Boulogne aan, daar dit beeld, wanneer het ooit zou hebben bestaan, in geen geval 
meer te aanvaarden is na het midden van de 3e eeuw. Dan verdwijnt Romeins 
Nederland onder de transgressies, maar gaan de klassieke schrijvers gewoon door met 
de Renus te beschrijven zoals dat voorheen gebeurde: een op zichzelf staande rivier, 
die op de grens van Gallia en Germania lag, eveneens op de grens van Belgia en 
Germania, en rond welke zich zowel de Batavi als de Fresones concentreerden. 
Na het midden van de 3e eeuw is dit onmogelijk op Nederland toe te passen. 

Nog belangrijker is dat in enkele teksten de beide rivieren samen worden genoemd, 
wel onder de naam van Renus, maar dan geven de schrijvers duidelijk aan dat het om 
twee onderscheiden rivieren gaat.

In het onderstaande overzicht heb ik de zwakke en eventueel betwistbare teksten 
weggelaten en beperk ik mij tot de duidelijke en niet te weerspreken gegevens.
Het spreekt vanzelf dat de latere kopiisten de Renus-kwestie niet hebben opgemerkt, 
nog minder begrepen, en dat zij aan verschillende teksten geknutseld hebben om die 
beter in overeenstemming met hun opvatting van de Renus als Rijn te doen klinken.
Desondanks zijn er nog genoeg overgebleven, waaraan noch bewust noch onbewust is 
veranderd, zodat er een overstelpend aantal bewijzen overblijft waar Renus zonder de 
minste twijfel als Schelde wordt opgevat.

De Renus was de Schelde

De Morini (met hoofdsteden Boulogne -Boonen- en Therouanne -Terwaan-) woonden 
ten zuiden van de Menapii (met hoofdstad Cassel - Castellum Menapeorum). Uit Franse 
Studies blijkt dat hun woonplaats vanaf de prehistorie tot in de Middeleeuwen NIET 
gewijzigd is. Let hier ook op de Plaine Flandriënne Marecageuse wat dezelfde baai is 
als het Almere uit de Romeinse tijd.

De Morini met hun hoofdstad Terwaan woonden aan de Schelde, in de kuststreek van 
Vlaanderen, tussen Canche en Oosterschelde. Bron: A.W.Byvanck, Nederland in de 
Romeinschen tijd, p.473, 476, 477, 490, 491, 504, W.A. van Es, de Romeinen in 
Nederland, p.22, 23 en 25.
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Bij Hondschoote in Frans-Vlaanderen vindt men in Les Moëres (de moeren) een molen 
met de naam ‘Le Rhin’. Het geeft aan dat de naam Rhin niet alleen betrekking had op 
die rivier in Duitsland/Nederland, maar in Frans-Vlaanderen een ander gebruik kent. 
Deze windmolen is een van de oudste molens in Europa. De geschreven bronnen over 
deze molen gaan terug tot 1127.

Hildernisse dorp

Bron: Wikipedia: Hildernisse

Hildernisse was een dorpje dat gelegen was in het huidige Verdonken land van het 
Markiezaat Bergen op Zoom. Verdronken dorp: Hildernisse (1552-1570)

Toponymie 

De naam Hildernisse is samengesteld uit hil (hoger gelegen land in een lager gebied) 
en nisse (Middelnederlands: landtong, vergelijk Noors ‘nes’: landtong, schiereiland).

Geschiedenis 

De eerste vermelding van de naam Hildernisse stamt uit 1095 in een document van 
de Bisschop van Luik, waarin sprake was van een allodium (eigengoed, grondbezit, 
opgedragen leen) de Hildenesen. Daarna komt de naam van de plaats regelmatig voor 
in documenten. In 1296 werd een parochie gesticht die gewijd was aan Sint-Gertrudis. 
Ook kreeg Hildernisse de status van ambacht, een benaming die in het Hertogdom 
Brabant ongebruikelijk was, alhoewel Hildernisse daartoe behoorde.

De loop van de Schelde lag oorspronkelijk ruim 2 km naar het westen en vormde de 
grens met het Graafschap Zeeland. Hier lag de ‘Wilde Moer.’ Daar werd turf gewonnen 
en moernering bedreven.

Door de Sint-Felixvloed van 1530 werd de ‘Wilde Moer’, ook Oost-Watering genoemd, 
(Zuid-Beveland) door het zeewater verzwolgen, en de Allerheiligenvloed van 1570 
verwoestte ook het dorp hildernisse. Men trachtte nog wel om door dijkverzwaring het 
dorp te behouden, maar uiteindelijk moest men het opgeven. 
Aldus ontstonden de ‘Slikken van Hildernisse.’
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Klooster nabij Hildernisse 

In 1445 was er sprake van begijnen. Vermoedelijk hebben dezen de regel van 
Augustinus aangenomen. Aldus ontstond het Klooster ’Emmaüs.’ De nonnen werden 
begunstigd door de Heren van Bergen op Zoom, waaronder Jan II van Glymes die in het 
klooster een eigen vertrek had. In 1523 kregen zij een hoeve in Oud-Vossemeer
toegewezen om in hun levensonderhoud te voorzien.
In 1552 moesten de zusters uitwijken, vanwege het overstromingsgevaar. Ze trokken 
in, in het Sint-Margrietenklooster te Bergen op Zoom, waar ze verbleven totdat de 
Reformatie in 1580 bezit nam van de stad.

Boerderij nabij Hildernisse 

De naam Hildernisse werd ook overgedragen op een boerderij, die buitendijks 
gelegen was op een hoogte aan de voet van de Brabantse Wal. Ze was omgeven door 
een vloedwal die de boerderij tegen springvloed moest beschermen. De huidige lang-
gevelboerderij dateert van midden 18e eeuw en was de laatste vloedboerderij van 
Nederland. In 1983 kwam de Markiezaatskade gereed, waarmee het Markiezaatsmeer 
ontstond en het zeegetijde verdween.

1095.  allodium de Hildenesen in Taxandria[109509231.].
1232.  curtem nostram de Hildenesem[123209021.].
1232.  advocatus curtem de Hildenesem[123209022.].
 terra que Polre dicitur et terra de Hildernisse[123303051.].
1246.  apud Hildernisse [124604251.].
1292.  tendentem a communi plathea de Molenbeke versus Hyldernisse, 
 usque ad iusticiam de Hyldernisse [129203071.].
1296.  Iohannem investitum ecclesie de Hildernisse [129606241.].
1299.  ecclesiarum de Bergis, Hildernisse, Helsteren, Couerenghe, Steenberghe,   
 Ghestele, Rosendale et de Nispen [129907041.].
1330.  in Hildernisse [133009081.].
1331.  alsoo verre als zijn ambacht stricket in Hildernisse [133111021.].
1312/51.  Willelmus filius Arnoldi de Hildernisse [ARAB, RK 542, I 14r12vb, II 10R4vo.].
1369.  Hildernisse[Meijers,1940, 65.].
1400ca.  Daniel Cl. ute Hildernisse [Van Ham, 1969, 40.].
1436.  item van der torfthienden in Hildernisse [Van Loon, 1966, 111.].
1570.  Hildernisse [GA BoZ, ARR 1558, kaart 2.]
1787.  Hildernisse.
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1840.  Hildernisse (in potlood), Slikken van Hildernisse.
1845b.  Hildernisse, Slikken van Hildernisse.
1856.  Hildernisse, Slikken van Hildernisse.
1908.  Hildernisse.

In 1570 verdronk dorp en parochie. De naam leeft voort als de naam van een boerderij 
pal aan ‘de kust’, precies ten oosten van het verdwenen dorp. Vermeld wordt 
‘de Slikken van Hildernisse.’
Bij Calais werd in 1124 ook een plaats Hildernisse vermeld. [Gysseling, 1960a, 495.].

De naam Hildernisse lijkt samengesteld uit de elementen Hilder- en -nisse. Dit laatste 
is wel het in Zeeland veel voorkomende nisse of nesse, in het water uitstekend stuk 
land, te meer omdat Hildernisse in een bocht van de Schelde (Ooster) lag. Het element 
Hilder zou volgens Künzel uit de persoonsnaam Hilde gevormd kunnen zijn. (Künzel, 
1988, 181.) Er is echter een gelijkenis met het naamselement Halder-, dat voorkomt 
in Halderberg te Hoeven, en Halderdonk te Princenhage. Evenwel, er komt hier steeds 
een -i-, waar elders een -a- staat. Zo komen we aan hil-, de gebruikelijke naam voor 
een buitendijkse opslibbing in noordwestelijk Noord-Brabant. In analogie van Halle > 
Halderdonk (Princenhage) zou Hildernisse dan betekenen: de nesse van de hil, ofwel: 
de vooruitstekende punt van de opslibbing. Hildernisse = hil + nesse

Boerderij ‘Hildernisse’, gelegen op ongeveer 750 meter vanaf de rivier De Schelde. Richting pijl.
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Hildernisse in het oorkondenboek

Bron: Publicatie RGP Instituut voor Nederlandse Geschiedenis: Oorkondenboek
(1094 december 25 –) 1095 (september 23)

‘Otbert, bisschop van Luik, schenkt aan het altaar van het H.-Kruiskapittel te Luik 
het allodium Hildernisse in Tessandrië met twee molens aldaar en een hoeve 
te Herlechem, en bewerkstelligt de schenking aan dezelfde instelling door 
Tietberga, echtgenote van Bono (of Bovo), onderkoster van de St.-Lambertuskerk, 
van tweederde van het allodium Helen, op voorwaarde dat zij in de kerk 
begraven zal worden en haar jaargetijde eeuwigdurend gevierd.’

Origineel

A. Niet voorhanden; blijkens B destijds nog in het kapittelarchief aanwezig, bezegeld 
met het zegel van de bisschop.

Afschriften

B. 15e eeuw, Luik, RA, Kerkelijke archieven, archief kapittel Ste.-Croix te Luik, inv.nr. 5 
(cartularium A), fol. 146v, onder caput: Sequitur de L solidis bone habitis apud Sanctum 
Trudonem, en onder de rubriek: Unde sciendum est quod dominus Otbertus, episcopus 
Leodiensis LVtus, contulit ecclesie nostre anno Domini millesimo centesimo quinto bona 
de Heldenesen in Taxandria, ut patet in carta sigillo eiusdem episcopi sigillata, cuius 
tenor talis est, naar (A).

C. 16e eeuw, ibidem, cartularium VI, fol. 20r, onder caput: Sancti Trudonis, 
de quinquaginta solidis bone apud Sanctum Trudonem, prout in magno libro fol. CXLVI° 
pag. recta et sequentia, en onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Niet eerder uitgegeven. Regesten
Datering

PONCELET, Inventaire analytique de Sainte-Croix à Liège, I, 1911, p. 7-8, nr. 9 
(met editie van de getuigenlijst). – COENEN, Limburgsche oorkonden, IV, 1942, p. 292, 
nr. 3864 – Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W10279.
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding. De terminus ante quem 
wordt echter bepaald door het einde van de opgegeven derde indictie.
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Opname en samenhang

De oorkonde is opgenomen wegens de vermelding van Hildenesen, dat met het 
in de zestiende eeuw verdronken Hildernisse bij Bergen op Zoom/Woensdrecht 
geïdentificeerd wordt (vgl. KÜNZEL e.a., Lexicon van nederlandse toponiemen, 1988, 
p.181; VAN HAM, in Noordbrabants Historisch Jaarboek, II (1985), p.139 met noot 64). 
Dit wordt door Dekker overigens niet identiek geacht aan het in 1233 als bezit van de 
abdij van Tongerlo vermelde land van Hildernisse (zie de onvolledige uitgave in dit 
oorkondenboek, I-1, p. 240, nr. 164, en KRUISHEER, OHZ, II, 1986, p. 151, nr. 548), 
dat door hem bij Yerseke wordt gezocht (zie DEKKER, Zuid-Beveland, 1971, p. 209). 
Deze identificatie wordt vermoedelijk terecht door VAN HAM, a.w., betwijfeld en is 
ook in deel I niet overgenomen (zie de index aldaar). Het in de onderhavige oorkonde 
vermelde bezit te Hildernisse wordt in 1232 door het kapittel geruild met de abdij van 
St.-Truiden (zie hier nr. 970).

a. 1125 nr. 894

sancte Crucis allodium de Hildenesen in Taxandria et duo molendina, alterum in ipsa 
villa alterum extra, et unum mansum in Herlechem, ita libere ut hec omnia a suis 
possessoribus adquisivi, ea conditione ut fratres eidem ecclesie deservientes in suis 
sumptibus huius possessionis habeant redditus et pro statu totius(b) episcopi in 
Leodiensi Deum exorent devotius.

Effeci nichilominus ut Tietberga uxor Bononis(c), subcustodis sancti Lamberti, traderet 
legitime ad idem altare sancte Crucis duas partes allodii de Hellines tam in arabilibus 
terris quam in aquis, in pascuis, in nemore, in wariscapiis et procinctualibus legitimis, 
ita libere ut nulli advocatorum exactioni vel potestati sit aliquatenus obnoxium, sed 
integre et inconvulse semper eidem ecclesie sancte Crucis in omnibus suis reditibus 
ipsum deserviat allodium. Conditionem vero hanc interposuit ipsa bone memorie mulier 
ut ipsi fratres corpore suo in eadem ecclesia sepulture tradito anniversarium obitus sui 
diem vigiliis et missis in eternum recolant et pro anima sua et animabus antecessorum 
suorum iugiter intercedant.

Actum est hoc anno Incarnationis dominice millesimo XCV°, indictione III, imperante 
Henrico III°(d).

Testes sunt clerici: archidyaconi Fredericus, prepositus, Henricus, Theodericus, Andreas 
et eiusdem ecclesie sancte Crucis fratres Meingaldus, prepositus, Lambertus, decanus et 
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cantor, Walterus, scolasticus, Hucbertus, Sigmundus; laici liberi: comites Cono, 
Arnuldus de Loz, Reinerus, advocatus, Arnulfus de Rouon, Walterus de Baccunweiz; 
laici ecclesiastici: Lambertus de Ponte et Theodericus filius eius, Lambertus de Prato, 
Warnerus et Otbertus frater eius.

(Veel twijfels hierover, was er ook niet een naam Hildernisse bij Calais?)

Hildernisse de naam gekoppeld aan een boerderij

Bron: Waterschans e.a. Hildernisse 

Deze naam duikt ook in latere jaren meermalen op in documenten. Een korte 
beschrijving van het dorp en de parochie Hildernisse is te vinden in het archief van 
waterschap de Agger, doc 484 pag. 7. Daar is ook beschreven wanneer en waarom het 
dorp is verloren gegaan. 

Nadat de als Hildernisse aangeduide plaats onder het water van de (toen) (Ooster)
Schelde verdween, is de naam gekoppeld geraakt aan de nog resterende boerderij. 
Het huidige gebouw heeft deze voorgeschiedenis niet meegemaakt, het dateert uit 
midden 18e eeuw. Daarmee overtreft dit gebouw het bovenbedoelde landhuis toch 
nog met 100 jaren. De oorsprong van de boerderij reikt zelfs terug tot ten minste 
de 17e eeuw. Vlak naast de boerderij staat nog een pas gerestaureerd gebouwtje dat 
als scheldevanger bekend staat. Het is een van de twee waarnemingsposten die 
gebruikt werden bij bombardementsoefeningen op de Oosterschelde. 

Natuurgebied Hildernisse maakt deel uit van het landgoed Mattemburg en als 
zodanig sedert 1970 eigendom van Brabants Landschap. Nadat het boerenbedrijf van 
de familie Bogers naar een andere locatie is vertrokken, is de boerderij gerestaureerd, 
en krijgt nu een recreatieve bestemming. Middenin een uniek natuurgebied liggen de 
mogelijkheden voor het oprapen. En dat zijn de huidige beheerders (en bewoners) 
Tiny Arts en Monique Ummels dan ook van plan.
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Dorp Hildernisse Parochie

Bron: Bijsterveld, 1993. ‘Parochieel: Hildernisse was een eigen parochie met kerk, 
patrocinium: Sint-Gertrudis, bisdom Luik.

De enige pastoor uit de gemengde groep wiens geboortejaar we kennen, Balduinus 
Judoci van Hildernisse, geboren omstreeks 1511, was op 28-jarige leeftijd bedienaar 
van de kerk van Hildernisse (1539-1541), en verwierf toen hij 33 was het rectoraat van 
deze kerk (1544-1570).

Sommige pastoors beschikten blijkbaar ook over administratieve en economische 
vaardigheden, want vier van hen waren werkzaam als rentmeester. 
Nicolaus Fabri alias Smeeds (vermeld 1385-1405) was niet alleen pastoor van 
Hildernisse (1391-1405), maar ook rentmeester van Hendrik van Boutersem als heer 
van Bergen op Zoom (1385-1389). Als zodanig woonde hij op of nabij het kasteel van 
de heren van Bergen op Zoom te Wouw (Juten 1935-1938).

Tussen 1400 en 1570 geïncorporeerde parochiekerken en zielzorgbeneficies:
Hildernisse (circa 1442 (vóór 1485) bij Sint-Gertrudiskapittel te Bergen op Zoom). ????

Seculiere of collegiale kapittels: 
Deken en kapittel van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom, Hildemisse.?

Bron: Willem van Ham, Jaarboek ‘De Oranjeboom’ nr. 37 (1984)

Van legenden rondom St. Gertrudis is sprake in een negatieve bron: het verslag van de 
belegering van Bergen op Zoom in 1588 door de predikant Baselius. Deze noemt de 
St. Gertruytsberg ten zuiden van de stad. St. Gertrudis, zegt hij, wordt door bijgelovige 
mensen vereerd tegen ratten en muizen. Zij was patrones van de stad en men zegt dat 
zij vrouwe van het land was geweest. Het kapelletje van St. Gertrudis dat op deze berg 
stond, lag tegen het verdronken Zuidland aan. De tekst onder een in 1631 verschenen 
prent met een gezicht van de stad noemt de Grote Kerk, gesticht door St. Gertrudis, en 
het opschrift met gouden letters: SANCTA GERTRUDIS HUIUS TERRAE QUONDAM DOMINA 
dat boven de kerkdeur was aangebracht. Ook vermeldt Baselius de fontein die bij de 
kapel stond. Nog uitvoeriger is Thomas de Rouck die de rest van het opschrift geeft: 
INTER- VENI PRO POPULO TUO. Volledig luidde het dus: St. Gertrudis, eens vrouwe van 
dit land, kom uw volk te hulp. De Rouck maakte zelfs een gedicht, waarin hij 654 als 
het stichtingsjaar van de kerk aangaf.
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De legenden om Gertrudis maakten haar eerst patrones van de reizenden, later van 
de stervenden (op weg naar het eeuwige leven) en tenslotte noodhelpster tegen 
muizenplagen. Historische bewijzen voor het bestaan van die laatste verering in de 
Nederlanden en aangrenzend Westfalen en Rijnland dateren eerst van kort na 1400. 
Te Bergen op Zoom kwam de middeleeuwse gewoonte voor van het ‘in amorem Stae. 
Gertrudis’ drinken bij een afscheid of bij het begin van een reis. Deze traditie kon 
zich fraai verenigen met het voorkomen van de Gertrudisbron. De legende was op 
een schildering of schilderij in de kapel afgebeeld. Bergen op Zoom stond met zijn 
Gertrudistraditie niet alleen. Deze heilige gold tevens als patrones van het 
verdronken dorp Hildernisse ten zuidwesten van de stad, bij Ossendrecht, eveneens 
in het land van Bergen gelegen en van Zandvliet, even over de tegenwoordige 
rijksgrens, dat ook banden met het land van Breda en met dat van Bergen had.
Met religieus bronnenmateriaal als kerkpatrocinia en legendevormingen, moet uiterst 
omzichtig en zorgvuldig worden omgesprongen. Schijnbaar antieke tradities hoeven 
niet zo eeuwenoud te zijn, als men in het verleden soms al te grif heeft aangenomen. 
De middeleeuwse verering van de heilige aan de Nederschelde staat weliswaar vast, 
maar de periode van opkomst daarvan is nog steeds niet met voldoende zekerheid 
vast te stellen. Zeer waarschijnlijk heeft de opkomst van de Gertrudisverering 
inderdaad te maken met een bijzondere devotie van het Brabantse hertogshuis. 
Dan is deze op zijn vroegst op het laatst van de twaalfde, begin van de dertiende eeuw 
te dateren, toen het Brabantse gezag, hand in hand met de invloed van heren van 
Breda, hier gevestigd werd.

Bronnen: Ham, W.A. van. De vijf heerlijkheden in de gemeente Woensdrecht. 
Publ.Nass. Brabant nr. 39 (1977) ‘Landschapsecologisch onderzoek Markizaatsmeer’, 
Flevobericht 192, 1982
Leenders, K.A.H.W. Hildernisse. Geografisch Tijdschrift 18 (1984) 146 - 149.
Philippen, L.J.M. ‘Het testament van Godevaart IV heer van Schooten - Breda 1246.’ 
Oudheid en Kunst 25 (1934) 9 - 20.

Heerlijkheid Hildernisse

Bron: Kroniek Heemkundekring ‘t Zuidkwartier 1981-3

Hildernisse is, zoals de naam al doet uitschijnen, ontstaan uit aan- en opwassen 
van de (Ooster)Schelde rivier in het Noordwesten van de tegenwoordige gemeente 
Bergen op Zoom, rand Borgvliet en gemeente Woensdrecht. Hildernisse werd al in 
1233 genoemd als goed van de Abdij van Tongerlo.
Het was voor die tijd een vrij grote Heerlijkheid met een belangrijk inwonertal en vele 
ambachtslieden. Het bezat zelfs schippers en vissers.
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Daarna gaat het rond 1530, tengevolge van de grote overstromingen tussen 
1530-1570, snel bergafwaarts. In laatstgenoemd jaar is er van de Heerlijkheid zo goed 
als niets meer over. Ook het eertijds belangrijke nonnenklooster ‘Emmaus’ is dan al 
geruime tijd verdwenen. In 1552 vertrokken ze naar Bergen op Zoom zich te vestigen 
in het ‘Sint Margriete int dal van Josaphat.’

In 1572 is de schepenbank met die van Zuidgeest verenigd. Als zelfstandige 
Heerlijkheid heeft Hildernisse dan opgehouden te bestaan. Enkel de hoeve ‘Hildernisse’ 
en het ‘Kerkhof’ ofwel ‘Kerkhofslikken’ zijn nog een herinnering aan het oude 
rechtsgebied. Hildernisse telde in 1374: 525 zielen, 1435: 640 zielen, 1437: 700 zielen, 
1464: 500 zielen, 1521: 500 zielen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Boerderij ‘Hildernisse’

Op het landgoed Mattemburgh gelegen hoeve, in oorsprong 17e eeuws, in de huidige 
vorm daterend uit het midden van de 18e eeuw. Boerderij van het langgeveltype 
onder pannen zadeldak, dat aan de zijde van het woonhuis wordt afgesloten door 
een puntgevel met rondboogvenster. In de westgevel een nis, waarin een beschadigd 
O.L. Vrouwenbeeld. In de voorgevel vensters met luiken en diefijzer. Tot de boerderij 
behoren een schuur en een bakhuis; de schuur is in de jaren tachtig van de 20e eeuw 
gesloopt.

Bron: Geschiedkundige kringboz.nl 

Hildernisse maakt deel uit van het landgoed Mattenburgh. Het landgoed mocht dan 
vanuit het huis van die naam worden bestuurd, de boerderijen van het landgoed 
zijn veel ouder. En de naam nóg ouder. De naam Hildernisse komt al voor op de zgn. 
Scheldekaarten uit 1468-1504. En geschreven bronnen gaan nog veel verder terug, in 
een document van de Bisschop van Luik wordt al in 1095 melding gemaakt van een 
‘allodium de Hildenesen’. Daarmee kent het dus zelfs een vroegere vermelding dan 
Bergen op Zoom, en bleek het bovendien een ‘eigen goed’ te zijn, dus niet aan pacht 
onderhevig. (Red. echtheid van oorkonde is twijfelachtig.)
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Heerlijkheid ‘Hildernisse’, na de stormvloed van 1530. Heeft haast geen betekenis meer in handel. 
De rivier de Schelde, ook Ooster genoemd kronkelt naar het Noorden. 
De aftakking Wester Schelde naar het westen.
Zuid-Beveland is door de ramp van 1530 geheel verdronken. Een enorme zee watermassa maakt zich 
meester van een enorm gebied. Het vormt in zeewatergetijden slikken en gorzen. (kaart Blaauw)

Heerlijkheid ‘Hildernisse’, na de stormvloed van 1530. Heeft haast geen betekenis meer in handel. 
De rivier de Schelde, ook Ooster genoemd kronkelt naar het Noorden. 
De aftakking Wester Schelde naar het westen.
Zuid-Beveland is door de ramp van 1530 geheel verdronken. Een enorme zee watermassa maakt zich 
meester van een enorm gebied. Het vormt in zeewatergetijden slikken en gorzen. (kaart Blaauw)
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Klooster Emmaus

Bron: W.A. van Ham. De vijf heerlijkheden in de gemeente Woensdrecht. 
Publ.Nass. Brabant nr. 39 (1977)

Klooster Emmaus.

Een aparte plaats te Hildernisse namen de kloosterlingen in. Er schijnen achter-
eenvolgens twee kloosters te zijn geweest: nog in akten van 1525 en 1536 wordt 
het ‘Oude Cloester’ genoemd. Volgens een akte van 1495 heette één van de 
hoeven op de plaats van dat klooster ‘de stede van Jacob van Bairle.’ Volgens een 
andere akte uit hetzelfde jaar lag deze hoeve in het Westeinde van het dorp.

Het is niet duidelijk of dit de oude plaats was waar de Augustinnessen zich 
oorspronkelijk hadden gevestigd, die in 1494 in de Witte Moer woonden. 
Deze woonden in 1479 nog in Hildernisse dorp zelf. In 1445 werden begijnen uit 
Hildernisse dorp genoemd, zodat men wellicht mag aannemen dat deze de regel van 
Sint Augustinus hadden aangenomen. In 1495 bezaten de nonnen nog een huis in het 
Westeinde van het dorp naast Jacops van Bairlestede, dat zij verhuurden.

Het klooster stond in goede betrekking tot de heren van Bergen op Zoom. In 1491 
schonk Jan II van Glymes (Metten Lippen) de nonnen een legaat. In 1498 vroegen de 
zusters om de visserij in de kreken van het Wittemoer. In plaats daarvan verkregen zij 
weer een jaarlijkse uitkering. Zij moesten daarvoor renten kopen en voortaan de 
‘grote getijden’ (koorgebeden) in het latijn zingen. In het klooster had de heer een 
eigen kamer, die in 1511 werd gerepareerd. Een hoeve in Oud-Vossemeer werd in 
1523 door de heer van Bergen op Zoom aan het klooster toegewezen om te voorzien 
in het levensonderhoud.

Als kennelijke wijkplaats bezaten zij in het begin van de zestiende eeuw een aantal 
huizen aan de Vismarkt te Bergen op Zoom, die zij echter maar korte tijd behielden; 
kennelijk dwong geldnood van deze reserve af te zien. Eén van die panden, genaamd 
Emmaus, herinnerde nog jaren aan de naam van het klooster. Na de overstroming 
van 1552 moesten de zusters voorgoed uitwijken naar het Sint Margrietenklooster 
te Bergen op Zoom waar zij waarschijnlijk tot de hervorming van de stad in 1580 
verbleven. De rectoren die de geestelijke zorg over de nonnen waarnamen waren voor 
het merendeel afkomstig uit Zuid-Nederlandse Augustijnerkloosters, zoals Korsendonk 
en Sint Maartensdal te Leuven. De laatste rector, Petrus van Megen, was zelfs enige tijd 
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biechtvader van de prins van Oranje. Dit zal zijn geweest toen de prins tussen 1560 en 
1565 in het zuiden verbleef. (Juten, Parochiën.)

Parochieel

Het klooster Emmaus had waarschijnlijk een kapel. Bijsterveld geeft er geen gegevens 
over. Het klooster lag in de parochie Woensdrecht, patrocinium: O.L.V. Hemelvaart, 
bisdom Luik.(Bijsterveld, 1993)

Hildernisse in onderzoek site

Bron: P.M.J. van de Watering

Het middeleeuwse dorp Hildernisse, destijds een afzonderlijke heerlijkheid en 
parochie in het Land van Bergen op Zoom, raakte in de 16e eeuw overstroomd. 
Het werd niet meer herdijkt. De plaats waar dit dorp lag, bevindt zich dan in het 
oostelijk deel van de Oosterschelde en liep bij iedere vloed onder water. 
Totdat in 1983 het Markiezaatsmeer (werd afgedamd), en er geen getijde meer was. 

Ligging

Het dorp Hildernisse lag destijds in het lage land aan de voet van de terrasrand van 
Bergen op Zoom. Op 2 tot 2, 5 km ten westen van het dorp stroomde de rivier 
de (Ooster)Schelde voorbij. Ten westen van de rivier lag de ‘Wilde Moer’ van 
Zuid-Beveland, met een aantal dorpen langs de westkant (Ooster)Schelde. In de rivier 
lag de grens tussen Zeeland en Brabant, dit deel van Brabant behoorde tot het 
Land van Bergen op Zoom. De terrasrand werd sinds de middeleeuwen door erosie 
plaatselijk nog wat in oostelijke richting verschoven. De ligging van de middeleeuwse 
(Ooster)Schelde en van het dorp Hildernisse is goed bekend uit vergelijking van de 
kaart van Jacob van Deventer (editie Silvius) uit 1546 met de resultaten van recente 
geologische verkenningen.

Overstroming

Nadat de ‘Wilde Moer’ in 1530 door overstroming voorgoed verloren was gegaan, 
lag er bij vloed ten westen van Hildernisse een grote watervlakte. Vervolgens werd ook 
het eiland van Hinkelenoord, Agger en Bath overstroomd. Bij volgende stormen 
1532, 1550 1552) kreeg Hildernisse veel watervloed en ten slotte ging het ten onder 
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met de Allerheiligenvloed in 1570. De (Ooster)Schelde liep nu uit in een breed open 
gebied, (verdronken Zuid-Beveland), waarin de rivierbedding uiteindelijk ging 
verzanden omdat de Westerschelde de hoofdstroom werd. Nadat in 1867 het restant 
Zuid-Beveland aan Brabant werd vastgedijkt, slibde de oude (Ooster)rivierbedding 
verder dicht. In hoeverre de hoofdgeul zich in de tijd na 1530 nog belangrijk heeft 
verlegd, is onduidelijk. Blijkens de geologische kaart lijkt de (Ooster)Schelde een 
nieuwe geul gevormd te hebben, die midden door de ‘Wilde Moer’ liep, maar later in 
het oosten geheel toeslibde.

Tot medio 1983 kwam het getij nog tot in gebied Hildernisse. Daardoor, maar vooral 
door stormen in de geschiedenis daarvoor, werd veel zand over de oude ondergrond 
van het gebied verplaatst. Hierdoor werden sommige gedeelten van het niet overal 
verwoeste middeleeuwse polderland tijdelijk ‘schoongeveegd’ en andere delen dik 
toegedekt. Getij en stormen vormen ook kreken en geulen, die de oude ondergrond 
eroderen. Het is een kwestie van geluk, dat (een deel) van Hildernisse gespaard bleef 
in haar tijden voor 1570.

Dit beeld geeft weer een mixage de meander van de rivier de Ooster en een huidig satelietbeeld van beoogd 
gebied. In de mix ook een luchtfoto van 1965 met zichtbare kreken in het Oosterschelde bekken toegevoegd. 
De verzanding in de onderste hoek, rechts is goed te zien.

Dit beeld geeft weer een mixage de meander van de rivier de Ooster en een huidig satelietbeeld van beoogd 
gebied. In de mix ook een luchtfoto van 1965 met zichtbare kreken in het Oosterschelde bekken toegevoegd. 
De verzanding in de onderste hoek, rechts is goed te zien.

D E O O S T E R

MARKIEZAATSMEER
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Luchtfoto’s

Op de Topografische Dienst te Delft werden de luchtfoto’s, die sinds 1935 van dit 
gebied gemaakt werden, bestudeerd. Met name op de foto’s uit 1935 en 1957 bleek 
nog veel te herkennen te zijn. Op latere foto’s lijkt het gebied door een grote zand-
massa afgedekt te zijn.

Op de foto’s van 1935 en 1957 bevindt zich juist een 60 hectaren groot zandvrij gebied 
rond de coördinaten 77500 - 386750. In dat gebied is een typisch niet-natuurlijk 
patroon te zien, dat zich duidelijk onderscheidt van het geulen- en krekenpatroon. 
In de bodem achtergrond tekenen zich donkere en lichtere lijnen/vormen af. Doordat 
in oude sloten en andere laagten zand blijft hangen, terwijl hogere tussengebieden 
schoongespoeld werden (donker werden), werd dit patroon zichtbaar. 

Luchtfoto van 1965. Detail. Geulen en kreken markeren nog steeds de invloed van de stormvloed 1530.Luchtfoto van 1965. Detail. Geulen en kreken markeren nog steeds de invloed van de stormvloed 1530.

MARKIEZAATSMEER
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Het meest opvallend is een aantal parallelle kromme lijnen. Een daarvan strekt zich 
over de volle lengte van het zichtbare gebied uit: bijna 2 kilometer lang. Deze lijn is 
gebogen en maakt een haast haakse bocht. Juist in die bocht zijn wat details te zien, 
die er op kunnen duiden dat dit een dijk was. Ten zuiden van de haakse bocht ligt er 
een soortgelijke lijn op 40 tot 70 meter ten oosten van de eerste: een inlaagdijk? 
Pal ten zuiden van de bocht verlaat een andere dubbele lijn de ‘dijk’ om iets verder 
naar het westen te draaien en er breder te worden. Dit lijkt eerder een weg, die over 
700 meter te volgen is. Schuin in de bocht ligt een dubbele lijn, die wellicht een dijk is 
om de oorspronkelijke dijk te bekorten. Verder naar het noordwesten vertrekt vanaf de 
‘dijk’ nog een dubbele lijn: een weg of dijk?

Dijksituaties

Het noordwestelijke stuk ‘dijk’ lijkt een verkavelingsblok te doorkruisen. Dit is echter 
moeilijk te zien, maar het kan er op duiden dat dit stuk dijk (als het een dijk is) over 
een reeds verkaveld terrein werd aangelegd. De ‘dijk’ die de bocht in de grote ‘dijk’ 
afsnijdt, kan bedoeld zij als bescherming van het eerst behandelde puntobject.

Alles overziende, lijken we hier een stukje ‘buitengebied’ van Hildernisse voor ons te 
hebben, met een doorgaande dijk als as. Een typische dorpskom zie ik er niet in: 
die lag overigens ook oostelijker.

700 meter te volgen is. Schuin in de bocht ligt een dubbele lijn, die wellicht een dijk is 
om de oorspronkelijke dijk te bekorten. Verder naar het noordwesten vertrekt vanaf de 
‘dijk’ nog een dubbele lijn: een weg of dijk?

DijksituatiesDijksituaties
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Hildernisse is voor het laatst afgebeeld op een kaart uit 1570 die de zojuist gebroken 
dijken aangeeft. Op de kaart ook Geertrudisbronne, kasteel en dorp van Borgvliet.

Geologie rond Hildernisse
Het ‘Landschapsecologisch onderzoek Markiezaatsmeer’, Flevobericht 192, 1982, 

geeft belangrijke informatie over de geologie van het oostelijk deel van het 
Oosterscheldebekken. De hoge rand van Brabant (‘klifkust’) bereikt hier een hoogte 
van rond 15m+NAP. Met een abrupte daling naar ca 2 m+NAP eindigt dit hoge gebied. 
Er is dan een plateau tussen 2m+NAP en 2m-NAP, dat net als het hoge plateau 
versneden is door smalle dalen. Hierop volgt een tweede snelle daling naar een niveau 
van 12m-NAP van de bedding van de pleistocene Schelde. Die bedding is ongeveer 
4 kilometer breed. Aan de westzijde stijgt de pleistocene ondergrond weer tot 
ca 7m-NAP.

De pleistocene ondergrond behoort vermoedelijk tot de Tegelenformatie, die langs 
de ‘klifkust’ kennelijk van ca. 15m+NAP daalt naar 7m-NAP. Direct langs de rand loopt 
het brede oude Scheldedal, waarin een bodemlaag met een dikte van ca. 5 meter 
opgeruimd is. Langs de rechterzijde van de brede bedding wordt een jong-Pleistocene/
oud Holocene stroomdraad aangegeven.

De bedding is vervolgens gevuld met achtereenvolgens basisveen, afzettingen 
van Calais, Hollandveen en Duinkerke II en IIIab. Het Hollandveen zou dateren van 
2500 v.Chr. tot 250 n.Chr. Onduidelijk blijft of het hier dateringen van monsters uit dit 
gebied betreft, dan wel een algemene datering. In dit veen was de Scheldeloop 
hooguit 500 meter breed. De rivier volgde toen de linkerzijde van de oude brede 
bedding. In de dwarsprofielen komen er geen oeverwallen naar voren. 
Vanaf 250 n.Chr. werd een pakket zware, veelal humeuze en zandige klei afgezet, die 
als Duinkerke II afzetting beschreven wordt. De afzettingen van na 1530-1570 worden 
tot Duinkerke IIIa en b gerekend.

Profielen: Donk 
Een bovenop gelegen zandheuvel met onder vlakke klei- en veengebieden. De heuvel 
van zand  heeft ongeveer een hoogte van 6 meter. Met Hildernisse dorp erop wellicht 
zelfs meer hoogte. Het verklaart nader een stuk van de benaming van het dorp, ‘Hil’. 
De donk van Hildernisse is te zien, die tot boven 1m-NAP reikt en niet bedekt is door 
veen of kleiige Duinkerke-afzettingen. Tegen de donk komt het veen, tot ca. 2m-NAP. 
Merkwaardig is voorts dat de kleiige Duinkerken-afzettingen in oostelijke richting 
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Dorp Hildernisse

dikker worden en uitwiggen naar de rivier toe. Daar ligt de kleitop op 3m-NAP, aan de 
kust echter even boven NAP!

De laag Hollandveen is aan de onderzijde veel vlakker dan aan de bovenzijde. 
Dit kan het gevolg zijn van erosie en/of moerdelverij. Als de kleiige Duinkerken 
afzetting inderdaad DII is, zal erosie geen vat op het onderliggende veen gehad 
hebben en resteert moerdelven als verklaring.

Het hoogteprofiel van de bovenzijde van de Tegelenafzetting laat een oostelijk niveau 
rond 15m+NAP zien; een westelijk rond 7 m-NAP; een Scheldebedding rond 12m-NAP 
en een helling waarin tussen 2m-NAP en 2m+NAP een terras aanwezig is. Dat geeft 
vermoedelijk aan op welk niveau in het Holoceen de erosie plaats vond. Hildernisse ligt 
op een donk die op dit plateau rust; klooster Emmaus wellicht ook.
De ontwatering van de hoge rand verloopt via de beekjes Molenbeek en Blaffert. 
Bovendien ontspringen aan de voet van de Kraaienberg en van Hoogerheide eveneens 
waterloopjes die vrij forse geulen in de pleistocene ondergrond uitgroeven.

Dorp Hildernisse

De dunne zwarte lijntjes tonen de waterloopjes die afwateren naar de rivier de Schelde.
Gaan voorbij ‘om’ Hildernisse heen. Lopen dus verder dan nu te zien is. Dit getoonde beeld is de nu de oever 
van het Markiezaatsmeer.
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Zuidland polders

Bron: 1992 G.W.G. van der Heijden. Waterschap De Agger, Hoogerheide 
‘Het oud-archief van de Agger’ (1545-1988)

Met delen van archief van Waterschap ‘Augusta’ (1709-1988)

HET POLDERLANDSCHAP, ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

De oudste en tevens minst vruchtbare gronden zijn de hoge zandgronden. Deze zijn 
van diluviale oorsprong, ontstaan uit materiaal dat de Schelde met zich meevoerde. 
De grens tussen de zandgronden en de jonge, lage zeekleigebieden wordt gevormd 
door de Brabantse Wal, de voormalige kustlijn met hoogteverschillen ten opzichte van 
de polders van 10 à 20 meter. Het polderlandschap is in de loop der eeuwen enorm 
van aanzien veranderd.

Het ontstaan van het polderlandschap hangt ten nauwste samen met de 
ontwikkeling van de hoger gelegen delen. Tot in de Vroege Middeleeuwen moet 
het landschap van West-Brabant weinig mogelijkheden tot bewoning hebben geboden, 
omdat het grotendeels was bedekt met veenmoerassen. Een van de weinige 
mogelijkheden tot vestiging bood de steilrand. Zandvliet, Ossendrecht, Woensdrecht, 
Zuidgeest, Borgvliet, Bergen op Zoom en Halsteren zijn alle op of nabij deze steilrand 
gelegen. Archeologische vondsten uit het Neolithicum, gedaan bij Borgvliet wijzen op 
een vroege bewoning. De vondsten van Merovingisch en Karolingisch aardewerk in 
Bergen op Zoom en Woensdrecht duiden op een zekere bewoning in de 8e of 9e eeuw. 
(Red. Bedoeld wordt bewoning vóór de transgressie en dat wel op hogere 
gronden, Brabantse Wal) De bevolking heeft het land rondom successievelijk in 
cultuur gebracht door akkers aan te leggen, door het te laten begrazen door schapen 
en ander vee, door ontbossing, turfwinning en niet in het minst door de inpoldering 
van de schorren en slikken langs de Schelde. 
(Red. Genoemde teksten hebben pas betrekking  in de 12e eeuw na de 
Regressies) Globaal bezien begonnen deze bedijkingen pas tegen het einde 
van de 12e eeuw.

HET POLDERLANDSCHAP TOT 1685

Het is moeilijk een gedetailleerd beeld van het polderlandschap van vóór de 
zeventiende eeuw te geven. Langdurige overstromingen hebben het oude landschap 
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volkomen doen verdwijnen. Het moet in ieder geval aanzienlijk lager hebben gelegen 
dan de tegenwoordige polders die dikke kleilagen kennen. Het veen lag dichter aan de 
oppervlakte, wat gunstig was voor de moernering. De nabijheid van steden als 
Antwerpen en Bergen op Zoom maakte een intensieve veeteelt, waarvoor het gebied 
bijzonder geschikt was, lonend. Vanaf 1685 heeft het landschap stukje bij beetje zijn 
huidige vorm gekregen.

De polders

De polders

Over de oudste bedijkingen is niet veel bekend. In het gebied van het huidige 
waterschap De Agger hebben destijds de volgende polders gelegen:

1. Het Zuidland

In 1264 droeg Gilbertus gezegd van Campenhout zijn tiende in de parochie van 
Bergen op Zoom over aan het klooster van St. Bernaards aan de Schelde ten zuiden van 
Antwerpen. Uit een oorkonde waarbij Walterus van Ranst alias van Berchem, 
ridder, met zijn vrouw Adelicia in 1298 goederen te Millegem ruilden tegen het deel 
van het moer genaamd ‘Zuetpoldere of Syijtlandt’ bij Bergen op Zoom, dat eigendom 
was van St. Bernaards blijkt dat hier de Zuidpolder mee bedoeld wordt. De tienden 

1. Zuidland 

2. Borgvlieterland

3. Heveland

4. Hildernisse en Oostmoer 

5. Witte Moer

6. Moerland

7. Zuidland van Woensdrecht

8. Neerland van Ossendrecht 

bijzonder geschikt was, lonend. Vanaf 1685 heeft het landschap stukje bij beetje zijn 
huidige vorm gekregen.

De polders

1. Zuidland 

2. Borgvlieterland

3. Heveland

4. Hildernisse en Oostmoer 

5. Witte Moer

6. Moerland

7. Zuidland van Woensdrecht

8. Neerland van Ossendrecht
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waren overigens niet in de ruiling inbegrepen: nog in de zeventiende en achttiende 
eeuw hief Sint Bernaards deze tienden, zij het in de gedeeltelijke herbedijking, 
geheten de Stadspolder.

2. Borgvlieterland

Onder Borgvliet behoorde het Neerland of Borgvlieter dijkland. Met het Zuidland bij 
Bergen op Zoom en het Heveland onder Hildernisse vormde het een waterstaatkundige 
eenheid.

3. Heveland

De polder Heveland lag tussen het Borgvlieter Neerland en Hildernisse. Al in 1384 
bezat de heer van Bergen op Zoom drie delen van de tienden. Van de ambachtsheren 
verkreeg hij omstreeks 1440 het vierde vierendeel. De polder had een grootte van 
48 gemeten, ruim 19 hectaren. De stormvloeden in de zestiende eeuw hebben 
uiteindelijk geleid tot het verloren gaan van de polder. De pogingen om te komen tot 
herbedijking konden door het uitbreken van de opstand der Nederlanden geen 
voortgang vinden.

4. Hildernisse en Oostmoer

Het dorp Hildernisse werd in 1233 genoemd als een van de bezittingen van de abdij 
van Tongerlo. Het was gebouwd op een opduiking van oudere gronden boven het 
polderniveau (hil) die gelegen was bij (‘ter’) de Nisse, een water in het polderland. 
Een exacte datum van de bedijking van het polderland van Hildernisse is niet bekend. 
In totaal moet de polder ruim 1768 gemeten (ca. 725 ha.) groot zijn geweest. 
In de vijftiende eeuw was de zorg voor de dijken nog in de keuren van het dorp 
geregeld. Door geregeld terugkerende stormvloeden in de zestiende eeuw 
gedwongen, werd het waterschapsbestuur van het dorpsbestuur gescheiden. 
Armoede, in de loop van 1552 bleek dat een groot aantal ingelanden de lasten van 
het dijkherstel niet meer konden betalen, en wellicht eigengereidheid, de Hildernissers 
lagen nogal eens overhoop met Woensdrecht, Moerland, Witte Moer en Zuidgeest 
over de omslag van het onderhoud van de buitendijken, lagen ten grondslag aan 
de uiteindelijke ondergang. In 1530 werd een gat in de dijk geslagen. De nooddijk 
(Craghe) is later niet meer vervangen en vormde, mede door het feit dat de 
stormvloed de tegenoverliggende oevers van Zuid-Beveland had doen verdwijnen, 
een plaats van voortdurende bedreiging voor het achterliggende polderland. 



In 1539 kwam Hildernisse weer onder water te staan. Dat herhaalde zich in 1552. 
Bij deze stormvloed verdween het eiland van Agger, Bath en Hinkelenoord, zodat er 
ook vanuit het zuiden geen luwte meer voor Hildernisse bestond. In de jaren 
hieropvolgend kreeg Hildernisse opnieuw regelmatig te maken met dijkdoorbraken. 
Het definitieve einde kwam door de stormvloeden van 1570. Niemand wenste nog in 
Hildernisse te wonen. Van herbedijking werd afgezien.

Het deel van het polderland ten zuiden van de steilrand bij Oud-Borgvliet heette 
Oostmoer. Oorspronkelijk vormde dit gebied een waterstaatkundige eenheid met 
Hildernisse en Zuidgeest. Bij een gedeeltelijke herbedijking van Borgvliet en Heveland 
in 1571 sloot Oostmoer zich aan. Na 1573 ging deze inpoldering weer verloren. 
Daarna is Oostmoer nog enige malen afzonderlijk herbedijkt, het laatst onder de naam 
Augustapolder (1787).

5. Witte Moer

De ‘Witte Moer’ lag ten zuiden van Hildernisse. De polder moet een grootte hebben 
gehad van 155 gemeten, ruim 62 hectaren. Ook deze polder ging met de stormvloed 
van 1570 verloren. Of de naam Witte Moer een kwaliteitsoordeel over de aldaar 
gedolven turf of een verwijzing naar de naam van een van de bedijkers inhoudt, 
is niet bekend.
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6. Moerland

Aan de westkant van Korteven lag het ‘Moerland.’ Nog in de zestiende eeuw werd er 
turf gewonnen. De overstromingen in het jaar 1570 betekenden ook voor deze polder 
het einde. Opvallend groot was het aantal geestelijke instellingen dat in het ‘Moerland’ 
bezittingen had, zoals de ‘Kranke Begijnen van Mechelen’, de abdij van Tongerlo, de 
Kapelrij van Halle, de Begijnen van Emaus, de Wilhelmieten van Huijbergen, het 
Sint Margrietenklooster te Bergen op Zoom, altaren in de kerk van Woensdrecht en de 
H. Geest (armenkas) te Woensdrecht.

7. Oudland, Noordland en Zuidland van Woensdrecht

Uit verklaringen uit de zeventiende eeuw blijkt dat het Oudland onder Woensdrecht 
het eerst was bedijkt. De juiste datum van de inpoldering is onbekend. Volgens akten 
uit 1482 grensden percelen in dit ‘Oude dijclant’ ten zuiden en westen aan de 
‘Molenakkers’, ten oosten aan de Jacopmijneweg. Het ‘Oudland’ moeten we daarom 
aan de noordkant van de landtong van Woensdrecht zoeken. Het ‘Oudland’ was door 
een binnendijk van het Noorden Zuidland gescheiden. De polder had volgens gegevens 
uit de zestiende eeuw een grootte van 254 gemeten (ca.101 hectaren); het Noordland 
telde 692 gemeten (ca. 276 hectaren) en het Zuidland 181 gemeten (ca. 72 hectaren). 
Na de stormvloed van 1552 werden het Oudland, Moerland, Witte Moer en de Kleine 
Polder gecombineerd tot één polder, de ‘dijkage’ van Woensdrecht. Deze kreeg een 
nieuwe ordonnantie. Jan van Eekeren, schout van Bergen op Zoom, werd als 
gecommitteerde de voornaamste ambtenaar. Naast hem fungeerden een 
stadhouder en twee gezworenen. Over iedere 25 roeden dijk kwam een toezicht-
houder, de ‘hevenmeester’. Door de stormvloeden van het jaar 1570 verdween het 
gebied in deze vorm.

8. Het Neerland van Ossendrecht

Het recht van aanwas en bedijking werd van oudsher meestal door de heren van 
Ossendrecht in samenwerking met de markies van Bergen op Zoom uitgeoefend. 
De oudste bedijking in het gebied was de polder van Ossendrecht die na de 
grensregeling met de abt van ‘St. Michiels’ als grondheer van Zandvliet in aansluiting 
op de polderdijk tot stand kwam. In 1429 vond de uitgifte plaats door Klaas van Kats, 
heer van Borcht en Zwijndrecht, Machteld van der Maalstede en haar echtgenoot 
Jan Beyerszoon van Voxdaal als heerschappen in Ossendrecht.
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Als voorwaarden werden gesteld dat de ingelanden de tienden van de elfde schoof 
zouden betalen en tevens de tienden van lammeren, varkens, meekrap, kaarden en 
wouwe. Voor hooiland zou men geen tienden hoeven te betalen. De bedijking zou 
beginnen bij het land van de abt van ‘St. Michiels’ te Zandvliet en met een zeedijk 
strekken tot aan de Madeberg bij Calfven. Hier lagen reeds lage weidegronden 
(maden) die in cijns waren uitgegeven. Ook deze ingelanden moesten dijkgeschot 
betalen. De ingelanden kregen het visrecht en vogelarijrecht op hun eigen land. 
Moer delven binnen het land werd beperkt tot vijftig roeden vanaf de zeedijk. 
De dijkgraaf moest iemand zijn die in het land van Bergen geboren was. Er zouden 
zeven dijkschepenen worden aangesteld. Deze zouden met de dijkgraaf alle zaken van 
de dijkage, dijken, sluizen, heulen, watergangen en wegen beheren. In 1447 werd 
het recht van de heren van Ossendrecht op de aanwas nogmaals bevestigd.
Als gevolg van een overstroming ging de polder van Ossendrecht in 1570 verloren. 
De herbedijking vond plaats in 1651, maar al in 1653 overstroomde deze polder. 
Nog in 1657 gaven de Staten Generaal vrijstelling van acht jaar landsbelastingen omdat 
de polder nog niet rendabel te maken was. In 1682 vond een nieuwe overstroming 
plaats, waardoor hetgeen bereikt was weer verloren ging.

Hinkelenoord

Op Zeeuws grondgebied lag Hinkelenoord. Het ontleende zijn naam aan de Hinkele, 
een verdwenen Scheldearm. Voor het eerst wordt de naam Hinkelenoord vermeld in 
1248. De polder vormde samen met de polders van Agger en Bath het oostelijk deel 
van Zuid-Beveland. Zowel in 1477 als in 1530 werd dit gebied overstroomd. In de jaren 
1533 tot en met 1536 kwamen herbedijkingen tot stand, maar die gingen in 1552 
voorgoed verloren. De latere herbedijking van dit oostelijk deel van Zuid-Beveland 
samen met die van het Zuidland van Woensdrecht bracht een vanzelfsprekende 
oriëntatie op Brabant met zich mee. In de periode van 1810-1815 werd het gebied, 
aangeduid als Hinkelenoord, bij Woensdrecht gevoegd.

Stormvloeden
In de zestiende eeuw deden zich een aantal ernstige en minder ernstige 
stormvloeden voor die er uiteindelijk de oorzaak van waren dat het 
Middeleeuwse polderlandschap ten zuiden van Bergen op Zoom in zijn 
geheel verdween.

Door de stormvloed van 5 november 1530 kwamen alle polders tussen 
Bergen op Zoom en Antwerpen onder water te staan. Verder was dat het geval bij bijna 
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alle Zeeuws-Zuidhollandse eilanden, een groot deel van oostelijk Zuid-Beveland ging 
voorgoed verloren. Ook het noorden van Vlaanderen leed veel schade. De stormvloed 
zou bekend blijven als de St. Felixvloed of ‘quade saterdach’.
De daarop volgende jaren 1532, 1537, 1538 en 1539 kenden stormvloeden die her en 
der in het gebied de dijken deden doorbreken.

Als gevolg van de zogenaamde Pontiaansvloed op 13 januari 1552 kwamen alle 
polders ten zuiden van Bergen op Zoom tot Ossendrecht onder water te staan. 
Het eiland van Agger, Bath en Hinkelenoord ging voorgoed verloren. In de maand april 
van dat jaar verleende Keizer Karel V als Hertog van Brabant octrooi om tot 
herbedijking te kunnen overgaan. Hierin werd een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen drie complexen:

a. Zuidland, Borgvlieterland en Heveland;
b. Hildernisse, Oostmoer en Zuidgeest;
c. Oudland, Moerland, Witte Moer en Kleine Polder.

De stormvloeden van 1555, 1560 en 1566 veroorzaakten weer aanzienlijke schade 
aan de dijken. Ze werden in hevigheid ruimschoots overtroffen door de stormvloeden 
in het jaar 1570. Op 9 en 10 maart beukten de golven de kust van Vlaanderen, Zeeland 
en Holland. Een geweldige schade aan de dijken in het gebied ten zuiden van 
Bergen op Zoom was het gevolg. In allerijl werden zes schepen steen aangekocht om 
de dijken van Borgvliet, Heveland en Hildernisse mee te versterken. De bevolking 
kreeg nauwelijks kans om van de schrik te bekomen. Op 1 en 2 november had de 
Allerheiligenvloed plaats. De schade bleef niet beperkt tot de gebieden rondom de 
Delta, maar ook de kusten van de Noordzee, de Zuiderzee en de Waddenzee liepen 
grote schade op. Voor Hildernisse betekende deze storm het definitieve einde. 
Pogingen tot herbedijking werden door nieuwe overstromingen en door het uitbreken 
van de Tachtigjarige Oorlog teniet gedaan.

Inundaties

Alle dijkschade, opgelopen door de krachten in de natuur, was nog niet hersteld, 
toen het gebied voor de zoveelste keer onder water kwam te staan. Onder invloed van 
de omstandigheden tijdens de Tachtigjarige Oorlog was het de mens zelf die de polders 
liet onderlopen. Pas na de Vrede van Munster kreeg men de gelegenheid om een 
overzicht te krijgen van de verwaarlozingen van het gebied en herbedijkingen 
tot stand te brengen.
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Herbedijkingen in 1651

De bedijking van het Neerland van Woensdrecht had plaats in 1651. De bedijkers 
waren: Cornelis Michielsen Soetens, Abraham de Gelder, Willem Brouwer, Joannes van 
Ossch, de weduwe van Frederick Steenwijck en Adriaan Drabbe. Op 16 oktober 1652 
werd een dijkbestuur benoemd door de raden en rekenmeesters van de markiezin. 
Dijkgraaf werd Abraham Bollaert. Naast hem stonden drie gezworenen en een 
penningmeester. De zeedijk begon bij Lindonk en sloot in het zuiden aan bij de 
gelijktijdig bedijkte polder van Ossendrecht. De scheiding tussen beide polders werd 
gevormd door de Schenkeldijk. Over de rechten op de Schenkeldijk werd door de 
dijkbesturen fel gestreden. De overstroming van 1683 maakte in ieder geval aan deze 
onenigheid een einde, maar deed ook de polders opnieuw verdwijnen.

HET POLDERLANDSCHAP NA 1685

Geleidelijk werd het gebied opnieuw ingepolderd. De eerste bedijkingen kwamen 
tot stand in 1685 en betroffen slechts gedeelten van de overstroomde polders. 
De Noordpolder van Ossendrecht omvatte het noordelijk deel van het voormalige 
Neerland van Ossendrecht. In dat jaar kwam eveneens de gecombineerde bedijking 
van de Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met Hinkelenoord tot stand. 
Pas na de bedijking van de Nieuwe Hinkelenoordpolder ging men spreken van de 
Oud-Hinkelenoordpolder. Het noordelijk deel van het Neerland van Woensdrecht bleef 
nog jaren ‘drijvend’. In 1728 werd het grootste deel hiervan onder de naam 
Prins Karelpolder (naar de markies Karel Philip Theodoor van Palts-Sulzbach) herbedijkt.

In de loop van de achttiende eeuw werd het poldergebied van voor 1685 opnieuw 
ingepolderd. In de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw kreeg het 
gebied uitbreiding door het indijken van aanslibbingen. De familienamen Van der 
Duijn, Völcker en Vijdt komen regelmatig terug bij de concessieaanvragers voor verdere 
bedijkingen. De aanleg van de spoordam bij Woensdrecht in de jaren zestig van de 
negentiende eeuw had een versnelling van het aanslibbingsproces tot gevolg. 
In 1871 werd de grens tussen Brabant en Zeeland verlegd. De grens werd getrokken 
langs de dijk van de Van der Duijnspolder en verder door de gorzen noordwaarts. 
De jongste bedijkingen, Damespolder, Anna-Mariapolder, Völckerpolder, Hoogerwaard-
polder en Kreekrakpolder kwamen zodoende geheel of gedeeltelijk op Zeeuws 
grondgebied te liggen. De aanleg van een oost-west verkeersverbinding in de 
vorm van de spoorlijn naar Vlissingen had voor het polderlandschap ingrijpende 
veranderingen tot gevolg. 
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Met name de uitwatering van de oudste polders moest aangepast worden. 
De noord-zuid verbindingen tussen de havengebieden van Rotterdam en Antwerpen, 
het Schelde-Rijnkanaal (1975) en de Zoomweg-Zuid (1992), hebben eveneens 
consequenties gehad, ze vormen bovendien een ontegenzeglijke verstoring van het 
polderlandschap.

De polders

In de periode na 1685 hebben de volgende bedijkingen plaats gevonden in het gebied 
ten zuiden van Bergen op Zoom:
1685 Noordpolder onder Ossendrecht.
1685. Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met Oud-Hinkelenoord.
1728. Prins Karelpolder.
1743. Zuidpolder onder Ossendrecht.
1787. Augustapolder.
1801. Nieuw-Hinkelenoord gemeen met Hoogerwerf.
1809. Nieuwe Zuidpolder onder Ossendrecht.
1860. Geertruidapolder.
1860. Vijdtpolder.
1861. Van der Duijnspolder.
1861. Caterspolder.
1884. Damespolder.
1896. Anna-Mariapolder.
1903. Völckerpolder.
1912. Hoogerwaardpolder.
1924. Kreekrakpolder.

De jongste polders zijn niet opgegaan in het huidige waterschap De Agger. 
De Damespolder en de Hoogerwaardpolder zijn zelfstandige, interprovinciale 
waterschappen. Zij zullen in de toekomst aan het waterschap Noord- en Zuid-Beveland 
worden toegevoegd. De voormalige waterschappen Anna-Mariapolder, Völckerpolder 
en Kreekrakpolder maken al deel uit van dit waterschap.

In 1941 werd het waterschap De Geertruidapolder opgericht. Daarin gingen de 
Stadspolder van Bergen op Zoom en de Geertruidapolder samen. In 1968 werden de 
dijk en de aangrenzende schorren aan Bergen op Zoom overgedragen. De bestaande 
plannen om het waterschap De Geertruidapolder op te heffen en toe te voegen aan 
het waterschap De Brabantse Bandijk gingen destijds niet door vanwege het 
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vergevorderde stadium waarin de plannen tot oprichting van het Hoogheemraadschap 
West-Brabant zich bevonden. In 1977 werd ‘De Geertruidapolder’ geïncorporeerd in 
het Hoogheemraadschap.

Inundatie

In het voorjaar van 1944 werden op last van de bezetters verschillende polders onder 
water gezet. De overige polders moesten worden beplant met palen. Dit alles om een 
eventuele doorgang van geallieerde legers en mogelijke landing van zweefvliegtuigen 
te verhinderen. Om de gekapte bomen uit onder andere de Cuypersbossen naar de 
polders te vervoeren, werden paarden, wagens en voerlui gevorderd. Met veel moeite 
slaagde de gemeente Woensdrecht erin om enkele honderden personen te leveren. 
De voerlui moesten zich tegenover de kerk in Hoogerheide verzamelen en dan ging het 
in een lange rij richting polders. Een aanzienlijk aantal voerlieden raakte evenwel 
‘de weg kwijt’, zodat hun palen nooit op de plaats van bestemming belandden.

Stormvloeden

Na de Allerheiligenvloed van 1570 kreeg het gebied nog regelmatig met 
overstromingen te kampen. Steeds weer werden de dijken door stormen bedreigd. 
Twee jaar na hun bedijkingen kwamen de Noordpolder onder Ossendrecht en de 
Zuidpolder van Woensdrecht al weer onder water te staan en moest het werk van 
voren af aan beginnen. De hoge vloeden van 1 oktober 1697 en de herfstmaanden 
van 1715 werden gevolgd door langdurige inundatie. In 1743 moest een dijkdoorbraak 
van de Prins Karelpolder worden gedicht. Bij de stormvloed van 4 februari 1825 liepen 
bijna alle polderdijken schade op. De dijk van de Zuidpolder onder Ossendrecht werd 
ernstig beschadigd. Het zeewater werd zo hoog opgezweept, dat het over de dijken 
heensloeg. De Prins Karelpolder kwam hierdoor voor 2/3 deel onder water 
te staan. In sommige gevallen werd het het water niet moeilijk gemaakt om 
gedeelten van polders te overstromen. In 1836 had de toenmalige burgemeester van 
Bergen op Zoom P.J. Cuypers ten gunste van zijn onder Zuidgeest gelegen weilanden 
de bedijking gedeeltelijk laten afgraven. De veiligheid van de daar gelegen hoeve c.a. 
van zijn Woensdrechtse collega, burgemeester C. van de Moer was afhankelijk van 
deze bedijking. Protesten en herhaalde verzoeken om de dijk te herstellen, vonden 
geen gehoor. Als gevolg van de storm van 23 februari 1837 kwam de hoeve onder 
water te staan. Een kalf verdronk. Het overige vee kon gered worden. Pas in 1840 werd 
deze kwestie opgelost, nadat Cuypers aan Van de Moer de gelegenheid had geboden 
van hem grond te kopen om er zijn eigen bekading op aan te leggen.
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De stormvloed van 1953 veroorzaakte in het hele gebied een aanzienlijke schade. 
Alle polders hadden te maken met instromend water en/of dijkbreuken. 
Dijken, watergangen, sluizen en wegen moesten worden hersteld. In veel gevallen 
had het oorlogsgeweld hieraan al zijn lidtekens achtergelaten. De buitendijken van de 
Caters-, Völcker-, Anna-Maria- en Vijdtpolder werden ernstig beschadigd. Maar ook de 
scheidingsdijken tussen de Anna-Mariapolder en de Van der Duijnspolder, de Van der 
Duijnspolder en de Damespolder en tussen de Ouden Nieuw-Hinkelenoordpolder, 
de Schenkeldijk en de Oudedijk kenden de nodige beschadigingen.

Kort na de stormvloed werd een dijkbewaking ingesteld, georganiseerd door 
Provinciale Waterstaat. Het betekende een verdere stap in het proces van de 
verantwoordelijkheid van de individuele grondbezitter naar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de bevolking. Later werd het beheer van de waterkeringen 
overgenomen door het waterschap ‘De Brabantse Bandijk’. Thans oefent het 
Hoogheemraadschap West-Brabant in de poldergebieden van de gemeenten 
Bergen op Zoom, Ossendrecht en Woensdrecht de waterkeringstaak uit. Als gevolg van 
de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal en de uitvoering van de Deltawerken is er 
echter praktisch gezien geen sprake meer van een waterkeringstaak.

Op 18 februari 1953 werd een vergadering van de waterschapsbesturen van de 
Noordpolder onder Ossendrecht, de Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met 
Oud-Hinkelenoord, Nieuw-Hinkelenoord gemeen met Hoogerwerf en de Vijdtpolder 
met vertegenwoordigers van de Nieuwe Zuidpolder onder Ossendrecht, Provinciale 
Waterstaat en de Cultuurtechnische Dienst gehouden ter bespreking van genomen en 
te nemen maatregelen. Tijdens deze vergadering uitte de voorzitter de heer Jacobs, 
tevens voorzitter van de Noordpolder onder Ossendrecht en de Noordkil van 
Ossendrecht, de mening dat met de watersnoodramp was gebleken dat er behoefte 
bestond aan één groot waterschap. De landbouw met haar moderne technische 
werktuigen zou steeds verdergaande eisen aan wegen, watergangen en waterkeringen 
gaan stellen, waardoor samenvoeging van waterschappen onvermijdelijk zou worden.

ARCHIEF Periode: 1709-1988

Op 10 mei 1786 verleenden de Staten Generaal goedkeuring voor het bedijken van 
de ‘Drijvende Gorssen en aanwassen van de Oostmoer’ die gelegen waren onder 
de Heerlijkheid Borgvliet en Zuidgeest in het Markiezaat van Bergen op Zoom. 
De aanvragers waren Mr. Pieter Christoffel van Mattemburgh en Pieter de Geep, 
gevolmachtigden van de Raad en Rekenkamer van de markies van Bergen op Zoom 



en Pieter Koolen, de gevolmachtigde van de particuliere ingelanden. 
Behalve toestemming tot bedijking kregen ze vrijstelling van betaling van alle 
verpondingen voor de periode van 25 jaar en gedurende de bedijking vrijstelling van 
het betalen van belasting op bedijkingsmaterialen en levensmiddelen voor de 
arbeiders. De nieuwe polder kreeg de naam Augustapolder, genoemd naar de 
echtgenote van Keurvorst Karel Philip Theodoor, markies van Bergen op Zoom.

De Augustapolder had een oppervlakte van ca 127 hectaren vruchtbare zeeklei. 
Aan alle zijden werd de polder omsloten door hoger gelegen zandgronden. 
De oppervlakte van de zandgronden die rechtstreeks op en via de polder loosden, 
bedroeg meer dan 1000 hectaren en in perioden met veel neerslag bijna 2000 
hectaren. De ligging van de uitwateringssluis was niet onverdeeld gunstig. Lozing op 
het Kreekerak was slechts gedurende korte perioden mogelijk. De uitwateringsgeul, 
genaamd de Borgvlietse Kreek, slibde bovendien regelmatig dicht. De polder ging 
steeds meer als waterberging voor de hogere gronden fungeren. Wateroverlast was 
aan de orde van de dag. Werken om de waterhuishouding te verbeteren waren te duur 
om ze uit eigen middelen te bekostigen. De moeilijkheid waarmee men in de 
Augustapolder o.a. te maken had, was het gegeven dat de hooggelegen gronden 
niet in waterschapsverband waren opgenomen en om die reden niet bijdroegen in de 
kosten die uit de afvoer van hun water voortvloeiden. De afvoer van rioolwater op de 
polder na stadsuitbreiding van Bergen op Zoom betekende extra vergroting van de 
problemen. Samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom om tot een oplossing te 
komen in de vorm van een gemaal werd door de vergadering van ingelanden in mei 
1930 van de hand gewezen.

Op 1 juli 1942 werd het waterschap ‘Augusta’ opgericht met het doel alle gronden die 
op de Augustapolder loosden en derhalve gemeenschappelijke waterstaatsbelangen 
hadden in één waterschap te verenigen. Op dezelfde datum werd het waterschap 
‘De Augustapolder’ opgeheven. Na de Tweede Wereldoorlog konden de nodige 
verbeteringen in de waterstaatkundige toestand worden aangebracht. 
De ontwikkelingen in het Oosterscheldebekken deden andermaal hun invloed op de 
afwatering gelden en maakten aanpassing van voorzieningen noodzakelijk.
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Verdronken land

Bron: Zeeuwse Ankers, ‘Verhaal verdronken land’
Natuurreservaat

Ten oosten van de Oesterdam en de Schelde-Rijnverbinding, grotendeels op 
Noord-Brabants gebied bij Woensdrecht, ligt natuurreservaat Het Markiezaat. Na de 
vloeden van 1530 en 1532 strekte zich bezuiden de Molenplaat het Verdronken 
Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom uit. Net als het Verdronken Land van 
Zuid-Beveland is het een uitgestrekt gebied van slikken (Kerkhof Slikken, Slikken van 
Hildernisse en Slikken van Hinkelenoord) en schorren. Begin 16de eeuw was het nog 
polderland met enkele dorpen. Nu liggen er van noord naar zuid het Markiezaatsmeer, 
de Binnenschelde en de Bergseplaat, natuurgebied Het Markiezaat en het herdijkte 
land tussen Rilland en Woensdrecht. In het Markiezaatsmeer ligt het schorreneiland 
Steenvliet. De naam herinnert aan een verdronken dorp in oostelijk Zuid-Beveland.

Hildernisse

Het Markiezaat heeft een ander karakter dan het naburige Verdronken Land van 
Zuid-Beveland. Als voormalig getijdenlandschap ontwikkelt het zich nu tot een zoet 
moerasmilieu. In het noordoosten ligt te midden van voormalige schorren nog de 
boerderij Hildernisse. Deze is omgeven door een laag dijkje dat tot 1983 (het jaar 
waarin het Markiezaat werd afgedamd) diende om het zoute water bij storm of 
springtij te weren.

Terugkeer

Intussen zijn de opvattingen over het waterbeheer veranderd. Men denkt na over 
een open verbinding van het Markiezaatsmeer en de Binnenschelde met een zout 
Zoommeer. Kreken moeten weer in open verbinding komen met het buitenwater. 
Kortom, terugkeer van ‘estuariene dynamiek’ (trechtervormige riviermonding) in het 
wijde gebied van Volkerak en Zoommeer.
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Site Hildernisse

Bron: Sjoerd J. Kluiving, Nikki Brand en Guus J. Borger (red. 2006)
‘De West-Brabantse Delta: een Verdronken Landschap Vormgeven’

Hildernisse

Hildernisse ligt in westelijk West-Brabant, waar de hoogteverschillen van de Brabantse 
Wal markant zijn ten opzichte van het zeeklei landschap, waarin het verdronken oord 
aanwezig zou moeten zijn. Het is het verdronken oord (dorp) in West-Brabant met de 
langste bestaansduur tussen 1095 en 1570 na Christus. Het middeleeuwse dorp was 
destijds een afzonderlijke heerlijkheid en parochie in het Land van Bergen op Zoom. 
De plaats waar volgens de geïnventariseerde bronnen de kerk van Hildernisse bestond, 
zou zich in het oostelijke deel van de Oosterschelde bevinden, zo’n 750 meter ten 
westen van de boerderij ‘Hildernisse’.

Tot in het midden van de jaren tachtig (1983) kwam het getij nog tot in voormalig 
Hildernisse en werd er veel zand over de oude ondergrond van het gebied verplaatst. 
Hierdoor werden sommige gedeelten van het niet overal verwoeste middeleeuwse 
polderlandschap tijdelijk ‘schoongeveegd’ en andere dik toegedekt. Getij en stormen 
vormen ook kreken en geulen, die de oude ondergrond plaatselijk erodeerden.

Sinds 1983 heet de Oosterschelde hier Markiezaatsmeer. Een getuigenis van de nog 
recente dreiging van stormvloeden in dit gebied is rondom de boerderij ‘Hildernisse’ te 
vinden waar een kleine aarden wal de kustverdediging markeert.
Tijdens de inventarisatie bleek dat in het gebied, waarin mogelijk restanten van het 
verdwenen dorp liggen, veen in de ondergrond aangetroffen kan worden. Dit kan 
betekenen dat bij de overstromings- perioden niet alle veen is weggeslagen en de 
kans dat niet alle restanten van Hildernisse verspoeld zijn is hierdoor groter. Wel is het 
mogelijk dat het oorspronkelijke dorp in het Markiezaatsmeer ligt, waardoor Hildernisse
de enige locatie is waarvan de verdrinkingssituatie nog actueel is: het land werd 
immers nooit herdijkt. De onderzoekslocatie ligt tegenwoordig in de gemeente 
Bergen op Zoom en is nu in gebruik als natuurgebied met als terreinheerder 
het Brabants Landschap.

De doelstelling van het onderzoek in deze fase van het project is ontwerpers, 
bestuurders en andere belangstellenden meer informatie te geven over het 
verdronken verleden van Hildernisse. Er is onderzoek uitgevoerd naar de geologie, 
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fysische geografie, historische geografie, cultuurhistorie, archeologie en verhalen 
(oral history) van het gebied rondom de vermeende ligging van Hildernisse. 
De geologie en fysische geografie tonen aan dat het veenpakket in het landschap van 
Hildernisse waarschijnlijk door mensen is ontgonnen. Bewoningssporen blijken uit een 
verhoogde concentratie baksteenresten en ook houtskool dat in het vermoede 
pleistocene oppervlak is aangetroffen. Het pleistocene hoog kwam op meerdere 
plaatsen als een eiland boven het vroegmiddeleeuwse veenlandschap uit en bood 
kansen voor vestiging. Het verdrinken van het landschap van Hildernisse wordt 
helder aangetoond door de praktisch in het gehele gebied aanwezige ‘puin en 
schelpen’ laag. De geoarcheologie buigt zich ondermeer met behulp van 
magnetometrie over de vraag wáár Hildernisse gelegen heeft en wat de bewoners 
deden. Een vrij nauwkeurige plaatsbepaling met de nodige ‘harde’ bewijzen zoals 
baksteen en leisteen, lijken te wijzen op een vermeende ligging van Hildernisse, en 
mogelijk zelfs de kerk, in de buurt van de bocht in de Blaffert. De bewoners bedreven 
akkerbouw in perceeltjes die nu in het Markiezaatsmeer zijn gelegen en wonnen veen, 
onder meer aan de randen van de hoge zandige (pleistocene) opduikingen.

De historische geografie reconstrueert de infrastructuur van Hildernisse uit de periode 
van vlak voor het overstromen van de oorden. Hildernisse was in het begin van de 
16e eeuw een ‘rijk’ dorp en behoorde tot de belangrijkste dorpen in het markiezaat 
van Bergen op Zoom. De uiteindelijke teloorgang lijkt opgetekend door het winnen 
van veen zodat een maaivelddaling optrad en onderlinge twisten tussen belangheb-
benden waardoor herstelwerkzaamheden uitbleven. Zodat er nu gezegd kan worden: 
‘dat er een dorp de naam Hildernisse heeft gedragen en een polder, die rondom het 
dorp heeft gelegen’.

Bij het bepalen van de mogelijke en onmogelijke ligging van het dorp blijkt volgens de 
cultuurhistorie mogelijk sprake te zijn van een voorstraat nederzetting die doorgaans 
haaks op een vaar-/waterweg ligt. De havenfaciliteiten worden echter niet verwacht 
ondermeer omdat het dorp verder van de rivier Schelde weg zou liggen dan andere 
dorpen. Het toponiem verklaart echter de naam van Hildernisse weer als ‘de nesse van 
de hil, ofwel: de vooruitstekende punt van de opslibbing’.

De verhalen hebben relatief weinig informatie uit dit relatief dun bevolkte deel van 
West-Brabant opgeleverd.
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Geologie en fysische geografie (S.J. Kluiving)

Bodem

Meer dan tienduizend jaar geleden lag het gebied rond Hildernisse in het 
‘oerstroomdal’ van de Schelde. In het oosten werd dit dal begrensd door de steile 
klifkust van de hoge, oud-pleistocene gronden van Noord-Brabant (Brabantse Wal). 
De van noord naar zuid lopende dekzandrug van Rilland was er de westelijke 
begrenzing van. Er vormde zich toen, op de drooggevallen bodem van de Oer-Schelde, 
tegen de steilrand aan, waarschijnlijk ook dekzandreliëf. Tegen de steilrand aan, op 
twee meter onder maaiveld, een groot plateau van pleistoceen zand (dekzand), 
doorsneden door erosiegeulen die vanaf de steilrand afwaterden op de Schelde.
Het reliëf van het pleistocene oppervlak en het stijgen van de zeespiegel in het 
holoceen hebben de opbouw en de dikte van het holocene laagpakket hier sterk 
beïnvloed. Het bureauonderzoek maakte duidelijk dat hier in de ondergrond, van boven 
af, de volgende sedimenten te verwachten zijn: middelfijn zand (wadafzettingen) op 
zandige klei/ klei gelaagd met fijn- zandige laagjes (wadafzettingen) op veen. 
De afzettingen boven het veen worden in de oude stratigrafie ‘Afzettingen van 
Duinkerken’ genoemd, het veen heet hier ‘Hollandveen’. Waar het pleistocene zand 
hoog komt ontbreekt het Hollandveen en is sprake van mogelijk slechts dunne lagen 
wadafzettingen (van Duinkerke). De ontwatering van de hoge rand van de Brabantse 
Wal verloopt tegenwoordig deels via de beekjes Molenbeek en Blaffert, waarvan de 
laatste door het onderzoeksgebied loopt.

Het landschap

De eerste bewoners van Hildernisse hebben zich gevestigd in een landschap van 
hoog en laag, van nat en droog. Hildernisse moet zijn gesticht op dit oppervlak van 

74

De ronde stip geeft de plaats aan van het verdronken dorp Hildernisse.
De dunne zwarte lijnen zijn waterlopen. Situatie van heden. West is destijds geen water maar polderland.

Dorp Hildernisse op een terp.
Lag in een polder. 
De Schelderivier was verder 
naar westelijke richting. 



wadafzettingen op veen of dunne wad- afzettingen op het hoger gelegen pleistoceen. 
Dit komt overeen met de analyse van het toponiem Hildernisse dat refereert aan de 
vooruitstekende punt van de opslibbing. De bewoners hebben zich tijdens hun 
waarschijnlijk beziggehouden met het moerneren van veen, getuige de diepste 
voorkomens van puinfragmenten en houtskool in de top van het veen in vijf boringen. 
Hierbij hebben zij door de wadafzettingen heen moeten graven om bij het veen te 
komen. Dat de vergraving (of moernering) van het veen grootschaliger is geweest dan 
wat door de archeologische indicatoren wordt aangetoond, blijkt uit het ogenschijnlijk 
verstoorde karakter van het veen. Het afwisselen van een kleiige en zandige 
samenstelling van het veen en het voorkomen van zand- siltlagen en kleibrokken in 
het veen contrasteren sterk met doorwortelde en ogenschijnlijk onverstoorde types 
(bos)veen. Een grootschalige ontginning wordt ook gesuggereerd door het grillige 
oppervlak van de top van het veen. Natuurlijke erosie als oorzaak voor het onregel-
matige voorkomen van het veen kan worden uitgesloten, gezien de zeer fijnkorrelige 
en daardoor laag-energetische eigenschappen van het bovenliggende pakket van 
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Het kronkelende beekje de Blaffert. Ontspringt op Landgoed Mattemburg en stroomt uit op het 
Markiezaatsmeer. Foto: Wikepedia



matig tot uiterst ziltige zanden tot kleien. Het verdrinken van het landschap wordt 
aangetoond door de praktisch in het gehele gebied aanwezige laag met ‘puin en 
schelpen’. In cluster A komt een licht verhoogde concentratie voor (waar ook houtskool 
in het vermoede pleistocene oppervlak is aangetroffen); het pleistocene hoog kwam 
op deze plaats zeer waarschijnlijk als een eiland (donk) boven het vroegmiddeleeuwse 
veenlandschap uit.

Ook het zuidelijke deel van cluster B kwam waarschijnlijk zo hoog. De rijkste 
voorkomens, een zeer hoge concentratie en variatie in archeologische indicatoren, 
lagen in cluster E in het zuiden. De relatief hoge energie waarmee de indicatoren zijn 
afgezet, wordt geïllustreerd door de grove materialen en door onder meer de 
verfijningtrends naar boven toe. Naar het oosten toe, naar de huidige boerderij, komt 
het pleistoceen steeds hoger te liggen.
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Veenbodem, nabij het kronkelende beekje de Blaffert. Links boerderij Hildernisse.Veenbodem, nabij het kronkelende beekje de Blaffert. Links boerderij Hildernisse.



77

Veenbodem nabij de Blaffert. Moernering is zichtbaar aan putten en grillige inkervingen.

Randprofiel waterlijn, detail. Geeft aan zoals het nu is. Het begin van de Brabantse Wal naar hoogte.

Veenbodem nabij de Blaffert. Moernering is zichtbaar aan putten en grillige inkervingen.

Randprofiel waterlijn, detail. Geeft aan zoals het nu is. Het begin van de Brabantse Wal naar hoogte.



Geoarcheologie (A. Kattenberg)

Het geoarcheologisch onderzoek in het natuurgebied Markiezaat werd uitgevoerd om 
antwoord te geven op de volgende vragen:
- Waar ligt het verdronken dorp Hildernisse en wat is er nog van over?
- Hoe zagen de interne structuur van het dorp en de omgeving van het dorp eruit?

Het onderzoek concentreerde zich vooral op het vaststellen van de locatie van het 
verdronken dorp en het in kaart brengen van de omgeving van het dorp. Tijdens het 
bureauonderzoek is gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal, luchtfoto’s, 
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en van geologische gegevens. 
Op grond hiervan werden enkele locaties aangewezen waar het verdronken dorp 
Hildernisse zou kunnen liggen. Deze plaatsen werden met behulp van veldonderzoek 
nader onderzocht.

Kaartprojecties

Hildernisse is op een aantal historische kaarten afgebeeld, waaronder de Hattingakaart 
en de zogenaamde Overstromingskaart. De Hattingakaart is doorgaans zeer 
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Profielen van structurele moerneringsputten. 
(Voorgaande afbeeldingen naar onderzoek door P.M.J. van de Watering)
Profielen van structurele moerneringsputten. 
(Voorgaande afbeeldingen naar onderzoek door P.M.J. van de Watering)



betrouwbaar, maar het was moeilijk om genoeg referentiepunten te vinden om 
de oude en de nieuwe topografie met elkaar te verbinden. De kaart geeft aan op 
welke locatie het dorp Hildernisse volgens de projectie van de Hattingakaart op de 
moderne topografie gelegen zou moeten hebben. Op de Overstromingskaart zijn echter 
geen referentiepunten te vinden voor een koppeling van de oude aan de nieuwe 
topografie, daarom werd eerst de kaart van Van Deventer (waarop Hildernisse niet is 
weergegeven) aan de moderne topografie gekoppeld en daarna de Overstromings-
kaart aan die van Van Deventer. De locatie komt overeen met de plaats waar Leenders 
(2005) de kerk van het verdronken dorp verwacht.

Interpretatie

Langs de huidige kustlijn, de plaats waar Hildernisse op grond van de kaartprojecties 
en het eerdere onderzoek van Leenders (1995) verwacht kon worden, werden 
onvoldoende aanwijzingen gevonden voor archeologische resten van het dorp. 
Het is mogelijk dat het wel hier gelegen heeft maar er door erosie niets meer van over 
is. Het is ook mogelijk dat het op een andere plek gelegen heeft.

Op grond van het veldonderzoek lijkt de meest waarschijnlijke locatie voor het 
verdronken dorp Hildernisse in de buurt van de bocht in de Blaffert te zijn. Dit is 
relatief dichtbij de Brabantse Wal en de huidige boerderij Hildernisse. Bovendien 
ligt de locatie op een zandopduiking, een mogelijke nis of nisse. Bij boringen en 
aan de oppervlakte werd hier het meeste materiaal aangetroffen, waaronder 
leisteen, dat destijds voornamelijk gebruikt werd voor daken van voorname 
gebouwen, zoals kerken.

Naast aanwijzingen voor de locatie van het dorp werden ook aanwijzingen gevonden 
over de wijze waarop de rest van het gebied voorafgaand aan de overstromingen 
gebruikt is. In het huidige Markiezaatsmeer zijn de percelen die hoorden bij het dorp 
Hildernisse in 1935 nog zichtbaar vanuit de lucht. Dit stuk laagland is ongetwijfeld 
gebruikt voor het weiden van vee. De Brabantse Wal was ten tijde van de bewoning de 
beste locatie voor akkerbouw, hoewel dit ongetwijfeld ook mogelijk was op de hogere 
delen van het pleistocene landschap in het lager gelegen gebied.
In de laagte langs de randen van deze zandige opduikingen is veen gevormd, dat werd 
afgegraven om gebruikt te worden als brandstof (moernering). Deze activiteit is 
moeilijk te dateren, maar is waarschijnlijk, in ieder geval gedeeltelijk, uitgevoerd door 
de bewoners van Hildernisse. Mogelijk is ook na de verdrinking van het dorp in het 
gebied nog gemoerneerd, maar de kleilaag op het veen zal toen in ieder geval veel 
dikker zijn geweest en het veen dus moeilijker bereikbaar.
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Historische geografie (A.M.J. de Kraker)

Het historisch-geografisch onderzoek richtte zich op kaartmateriaal en bronnen 
inzake grondbezit en -exploitatie en op het dijkonderhoud van Hildernisse. De bronnen 
leverden informatie op over de vorm van het landschap en zijn infrastructuur in de 
periode vlak voor de overstroming. Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat zowel het 
dorp als de omliggende polder de naam Hildernisse heeft gedragen.

Kaartmateriaal

Drie kaarten geven informatie over Hildernisse. De oudste is het Brusselse exemplaar 
van de Scheldekaart die dateert uit 1468 en een tweede kaart die daarvan werd 
overgetekend in 1504 en gemaakt om te dienen in een geschil over tollen op de 
Schelde. De tekenaar was dan ook slechts geïnteresseerd in plaatsen aan de kust en de 
kenmerken van de kust. De kaart is getekend met een fijne pen en toont Hildernisse 
met zijn kerk en enkele, wellicht stenen huizen. In de buurt van Hildernisse worden het 
kasteel Borgvliet, de St.-Getrudiskapel, het gehucht Vijfhuizen en een gedeelte van 
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Roversbergen, bezuiden Hildernisse afgebeeld. Het dorpse karakter van Hildernisse 
komt tot uiting in de ligging van de huizen rond de kerk. Op een kaart, uit 1549, 
waarvan hier alleen de rechterhelft van belang is, wordt het verdronken land voor 
Hildernisse weergegeven. Daaruit blijkt dat de oude vaarroute van de Oosterschelde 
bewesten Hildernisse langs Vijfhuizen flink verzand was, doordat al bijna twintig jaar 
het Verdronken Land van Zuid-Beveland rondom Reimerswaal onder water stond. 
Ook het voorland van Hildernisse met Vijfhuizen lag nog onder water. Dit verdronken 
land werd bevloeid door vooral het Creecksche Gat bezuiden Hildernisse.

Hildernisse maakte deel uit van het waterschap ‘De Vijf Polders’ (1439 ha) dat de 
volgende polders omvatte: Hildernisse 931 ha, Zuidland(polder) 172 ha, Borgvliet 
125 ha, Heveland(polder) 21 ha, Woensdrecht(polder) 190 ha. Dit waterschap had de 
grootste moeite om na de stormvloed van 1552 het hoofd boven water te houden. 
Het kampte voortdurend met afkalvende dijken en er moest binnendijks klei worden 
uitgehaald. Meestal werd die klei uit het slik gehaald, dat is de zeezijde, maar gelet 
het feit dat die er niet was moest die klei ergens uit een akker in de polder worden 
gehaald. Gevolg daarvan is een niveaudaling binnendijks. Dit maakte het toenmalige 
landschap kwetsbaar en leidt tot de veronderstelling dat het laagland bewesten de 
Hoge Rand in de zestiende eeuw onder permanente overstromingsdreiging stond. 
De teloorgang van het landschap aan de laagte van de Hoge rand werd kennelijk 
ook veroorzaakt door het weghalen van het zilte veen onder de klei, waardoor het 
maaiveld daalde. De ondergang van Hildernissse in de Allerheiligenvloed van 1570 
was vooral te wijten aan de onderlinge verdeeldheid tussen de belanghebbenden 
die er de oorzaak van was dat herstelmaatregelen om het gebied weer droog te
leggen, uitbleven.

Aangezien Hildernisse ook op vrijwel alle andere kaarten oostelijker ligt dan 
Borchvliet, is het aannemelijk dat de mogelijke restanten van de nederzetting 
niet ver van de huidige boerderij af liggen en zeker geen zevenhonderd-
vijftig meter naar het westen. Op luchtfoto’s uit 1944 zijn in het huidige 
Markiezaatsmeer ogenschijnlijk niet-natuurlijke sporen te zien. Mogelijk zijn dit 
restanten van de voormalige ‘Hoge Hoek’, een landtong (‘nisse’) die te zien is op 
de kaart van Adr. Plaatman (1721). De kaart geeft de situatie weer na de 
dijkdoorbraken van de zestiende eeuw.

Het is waarschijnlijk dat het dorp Hildernisse dicht bij hoge gronden lag. Bovendien is 
er vooralsnog geen directe relatie tussen de huidige, achttiende-eeuwse boerderij 
Hildernisse en het oorspronkelijke middeleeuwse dorp. Vermoedelijk lag het dorp 
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wel in de omgeving van de boerderij. De Plaatman- kaart uit 1721 geeft vanuit het 
perspectief van dijkdoorbraken een specifiek beeld van de kustlijn. Dezelfde lijn is 
zichtbaar op de luchtfoto’s uit 1944 en 1965, toen het Markiezaatsmeer nog niet was 
afgedamd.

Analyse
Toponiem 

De naam Hildernisse is waarschijnlijk samengesteld uit de elementen Hilder- en -nisse. 
Nisse, ook wel nesse of neuze, duidt op een in het water uitstekend stuk land. 
Het naamsdeel Hilder zou volgens Künzel (1988) uit de persoonsnaam Hilder gevormd 
kunnen zijn. Er is een gelijkenis met het naamselement Halder-, dat voorkomt in de 
Halderberg te Hoeven, en Halderdonk te Princenhage, maar de i lijkt eerder te 
verwijzen naar hil-, de gebruikelijke naam voor een buitendijkse opslibbing in noord-
westelijk Noord-Brabant. Naar analogie van Halle> Halderdonk (Princenhage) zou 
Hildernisse dan betekenen: de nesse van de hil, ofwel: de vooruitstekende punt van de 
opslibbing. De landtong zou dan verbonden moeten zijn met de hogere gronden van 
de wal. Uit verschillende kaarten blijkt dat het toponiem zowel werd gebruikt voor het 
voorliggende land als voor de nederzetting. Na 1570 wordt het ‘Land van Hildernisse’ 
voortaan aangeduid als ‘Verdronken’.

Luchtfoto’s 

Op de verschillende luchtfoto’s zijn in het noordelijke deel van het verdronken land 
(de verdronken slikken van Hildernisse en de Prins Karel Polder) tal van lijnen te zien 
die diverse richtingen uit lopen. De ouderdom van deze lijnen is minstens terug te 
voeren op het midden van de achttiende eeuw, aan de hand van de door Hattinga 
gemaakte Kaarte der Heerlijkheden Zuydgeest ende Woensdregt, 1746. Op luchtfoto’s 
van de Topografische Dienst Emmen uit 1965 is op circa 1 km uit de kust bij Hildernisse 
een langwerpige structuur zichtbaar die lichter van kleur is. Iets ten oosten daarvan 
ligt een tweede en ter hoogte van Borgvliet, nu zo’n zevenhonderd meter uit de kust, 
eenzelfde structuur. Deze laatste zou een dijkrestant kunnen zijn.

In het gemeentearchief Bergen op Zoom bevindt zich een kaart die de situatie laat zien 
na de dijkdoorbraken van de 16e eeuw. Deze kaart van G. Stempel uit 1638 is echter 
slecht leesbaar. Adriaan Plaatman maakte in 1721 een kopie van deze kaart onder de 
titel figuratieve kaart van oude tijden. Deze kopie geeft aan dat de naam Hildernisse 
zowel werd gebruikt voor de bedijkte gors als voor de nederzetting. De uiterste 
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westgrens werd gevormd door de Dijk van Hildernisse. Opmerkelijk is de uitstulping in 
de dijk ter hoogte van het dorp. Deze uitstulping heeft weliswaar een naam, maar deze 
is slecht leesbaar. Mogelijk staat hier ‘hoge hoek’, hetgeen kan worden gerelateerd 
aan het huidige Hoeks laag bij de beek De Blaffert.
Op de kaart is te zien dat zich een brede strook onbebouwd laagland even ver naar 
het westen uit- strekte als de haven van Bergen op Zoom. Deze grond, ten westen van 
het dorp, was slechts geschikt voor veeteelt en hooiland. Aangezien de Schelde ook in 
deze periode nog in open verbinding stond met de zee, had het zilte watermilieu 
een toenemende invloed op de minerale omstandigheden in de bodem. 
Het is daardoor uitgesloten dat op deze gronden en in deze historische situatie 
akkerbouw mogelijk was. 

Het dorp zelf lag waarschijnlijk op de overgang naar de hogere zandgronden. 
Uit de meeste kaarten en bronnen is duidelijk dat Hildernisse geen 
havenfaciliteiten had. Derhalve is het niet logisch om de locatie direct aan de 
Schelde te plaatsen maar op hogere en veiliger gronden.
De kaart van Plaatman laat een straatdorp zien dat haaks op de doorgaande weg 
van Woensdrecht naar Bergen op Zoom ligt. De tekening is, met name wat de 
kerk betreft, vrij gedetailleerd.

Opvallend is de aaneengesloten lintbebouwing. Dat is binnen de toenmalige, 
lokale stedenbouw niet gebruikelijk, of er moet sprake zijn van (elementen van) een 
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voorstraatnederzetting die zich doorgaans haaks op een vaar- of waterweg bevindt. 
Deze nederzettingsvorm wordt gekenmerkt door een voorstraat met aan weerszijden 
(aaneensluitende) bebouwing met aan het einde het kerkterrein. De voorstraat begint 
doorgaans bij de haven. Hildernisse heeft echter, noch op deze kaart, noch op de 
Scheldekaarten van 1468 als 1504, geen havenfaciliteiten, zoals de gehuchten 
Vijfhuizen en Emmaus of De Blaffert. (Red. het is heel gebruikelijk dat een donk of 
terpdorp aan één zijde van de terp een toegangsweg heeft langzaam schuin 
omhoog, het verklaart de lintbebouwing langs de opgaande weg.)

Scheldekaarten 

In diverse collecties bevinden zich kaarten van de Schelde en omgeving die vanaf het 
water zijn getekend. Deze kaarten zijn waarschijnlijk bedoeld ter oriëntatie voor de 
schippers. Op de kaarten is de oost-west oriëntatie van Hildernisse vergelijkbaar met 
die van Woensdrecht en Borchvliet, wat een indicatie kan zijn voor een lokaal 
nederzettingspatroon. Op Scheldekaarten uit 1468 en 1504 zijn ook de havens en 
aanlegsteigers langs de rivier te zien en is duidelijk dat het land wordt afgeschermd 
van de Schelde en soms ook van de zee door voorliggend land, dus door een ligging in 
de luwte. Hildernisse had zelf geen havenfaciliteiten, maar blijkbaar lagen er 
meer westwaarts, bij de Roversberg, wel dergelijke voorzieningen. Die locatie komt 
overigens overeen met de locatie van ‘hoge hoek’.

Het oostelijke deel van Zuid-Beveland overstroomde, waardoor het voorland van 
Hildernisse aan het open water kwam te liggen. De oorspronkelijke bedijking van de 
(Ooster)Schelde rivier zal onvoldoende bescherming hebben geboden tegen de zee. 
In deze periode verlegde de hoofdstroom van de (Ooster)Schelde zich in westelijke 
richting en verlandde de geul die voor Hildernisse langs stroomde. Gelet op de situatie-
schets op een vermoedelijk zestiende-eeuwse kaart, werd deze arm destijds ook al 
niet meer voor scheepvaart gebruikt. Vermoedelijk was de geul door sedimentatie 
onbevaarbaar geworden.

Het dorp Vijfhuizen, ten zuiden van Hildernisse, blijkt dan te zijn verdwenen en de 
aanlegsteigers worden niet meer weergegeven. Overigens nam de invloed van de 
getijdenstromen in deze periode sterk toe. Door de steeds frequenter optredende 
stormvloeden waren de oude rivierdijken niet toereikend. In dat opzicht vormde niet 
de rivier (Ooster)Schelde, maar het opstuwende zeewater de grootste bedreiging.

84



Boerderij Hildernisse

Op de kaart van Hattinga (1746) is ter plaatse van de huidige boerderij nog geen 
bebouwing afgebeeld. Dat is geen vergissing, want ten zuiden van Hildernisse, 
tussen de boerderij en De Duintjes (of De Wildert) staat langs de beek die nu 
De Blaffert heet, evenals ten noordwesten van de boerderij, wel bebouwing. 
Deze situatie komt vrij nauwkeurig overeen met het (zeer dedetailleerde) minuutplan 
van hetzelfde gebied uit circa 1835. Hierop staat de boerderij Hildernisse wel afge-
beeld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat zij hoogstwaarschijnlijk niet ouder is dan 
de tweede helft van de 18e eeuw, wat aansluit bij de architectuur en het gebruikte 
type baksteen (IJsselsteen). Voor zover bekend zijn hier geen sporen van een oudere 
boerderij aangetroffen. De bewering dat deze boerderij de meest oostelijke zou zijn 
van de oorspronkelijke (middeleeuwse) nederzetting, lijkt dan ook onjuist te zijn.

Verhalen (A.D. Brand)

Het onderzoek naar betrokkenheid en oral history leidde tot wisselende resultaten. 
Over Hildernisse waren geen verhalen bekend. Dit komt onder andere door het feit dat 
er slechts één boerderij staat in de directe omgeving van de vermeende locatie van het 
dorp. Hildernisse is het enige dorp waarvan de verdrinkingssituatie actueel is. 
Omdat de landerijen verdronken zijn, heeft niemand ze daadwerkelijk in beheer. 
De enige woning die in de omgeving van het verdwenen dorp staat, is de gelijknamige 
boerderij. De slikken en schorren achter de boerderij zijn in beheer bij het Brabants 
Landschap en de boer mag dit gebied niet betreden. De betreffende boer gaf aan 
weinig tot niets van het dorp te weten. Wellicht moet het ontbreken van verhalen over 
Hildernisse verklaard worden door de actuele verdrinkingslocatie, het ontbreken van 
bebouwing in de directe omgeving en het in beheer zijn van de landerijen door een 
instantie, en niet door een particulier.

Hierdoor zijn de mogelijkheden voor overlevering en betrokkenheid immers beperkt. 
In wezen kan het ontbreken van informatie óók een aanwijzing zijn: het zou kunnen 
betekenen dat het verdronken verleden van Hildernisse niet erg leeft. Waarschijnlijk is 
dit niet want in het bezoekerscentrum Kraaienberg van het Brabants Landschap wordt 
een expositie gehouden, o.a. over de verdronken geschiedenis. En op illustere, hier niet 
nader genoemde websites, wordt zelfs verhaald van spirituele sessies bij Hildernisse in 
het natuurgebied dat zich nu boven het verdronken landschap uitstrekt.
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Natura 2000

Bron: Provincie Noord-Brabant. ‘Natura 2000, Beheerplan Markiezaat’ 2014
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn verantwoordelijk voor het opstellen 
van het beheerplan Markiezaat. Het plan is opgesteld in nauwe samenwerking 
met de betrokken gemeenten, waterschap, terreinbeheerders, eigenaren en 
belangengroepen.
Het beheerplan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 
overeenstemming met Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Ligging plangebied

Het Natura 2000-gebied Markiezaat bestaat uit een ondiep, afgesloten meer met 
de daaraan grenzende voormalige schorren en slikken. Het gebied maakte vroeger deel 
uit van de Oosterschelde. Het Markiezaat grenst aan de oostzijde nagenoeg aan een 
ander Natura 2000-gebied; de Brabantse Wal. Ten noordoosten bevindt zich de 
woonwijk Bergse Plaat (Bergen op Zoom) en, gescheiden door een kade, het 
afgesloten meer de Binnenschelde. Ten noorden ligt het voormalige speciedepot 
Molenplaat, waar natuurontwikkeling plaatsvindt. De westgrens wordt gevormd door 
het Schelde-Rijnkanaal en de Kreekraksluizen, die van het Markiezaat gescheiden 
worden door een kade. Het Schelde-Rijnkanaal en de Kreekraksluizen vormen een 
kunstmatige barrière tussen de Oosterschelde en het Markiezaat. De aanwezige 
gradiënten van nat naar droog, van zoet naar zout, van voedselarm naar voedselrijk en 
van kaal naar begroeid dragen in belangrijke mate bij aan de rijkdom van vogels.

Na de afsluiting van het Markiezaatsmeer van de Oosterschelde in 1983 is een ondiep 
brak en steeds verder verzoetend meer ontstaan. De verzoeting zal de komende jaren, 
uitgaande van het huidige peil- en waterbeheer, nog een aantal jaren doorzetten. 
In het aanwijzingsbesluit van het Markiezaat zijn instandhoudingsdoelstellingen 
opgenomen voor vogelsoorten die een voorkeur hebben voor zoet water met een 
gevarieerd peil, maar ook voor soorten die voorkeur hebben voor een zout 
kust(getijden)milieu. De soorten met een voorkeur voor zoutmilieu hebben dankzij een 
aangepast peilregime waardoor de strandmilieus niet begroeid raakten tot nu toe rede-
lijk kunnen standhouden. De ontzilting, het wegvallen van het getijdenregime, 
de vegetatiesuccessie en afzetting van slib op oevers na hoge peilen leiden er 
inmiddels toe dat voor kustvogels, zoals strand- en bontbekplevier, de broedplaatsen 
minder geschikt of zelfs ongeschikt worden. De combinatie van instandhoudingdoel-
stellingen voor zoetwater- en kustvogels zijn steeds moeilijker te verenigen.
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Het beheerplan geeft een beschrijving van het gebied en de te behalen 
instandhoudingsdoelstellingen. Er wordt gekeken naar het vastgestelde beleid, 
plannen en naar activiteiten die in en om het gebied plaats vinden. Op basis van deze 
informatie is in een visie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma, uitgewerkt hoe de 
instandhoudingsdoelstellingen bereikt kunnen worden. Het beheerplan biedt 
ook een afwegingskader voor de vergunningverlening en handhaving in het kader 
van de Nbw98.

Het beheerplan is vastgesteld voor een periode van maximaal 6 jaar. Als een 
evaluatie aan het eind van deze periode uitwijst dat het opstellen van een nieuw 
(vervolg)beheerplan niet noodzakelijk is, kan de looptijd voor maximaal 6 jaar worden 
verlengd. Tijdens de looptijd van het plan vindt monitoring plaats. De voortgang van de 
uitvoering van het beheerplan en doelbereik wordt na 3 jaar (dus in 2016/17) 
tussentijds geëvalueerd. Als de monitoring of de tussentijdse evaluatie aanleiding 
geven tot aanvullende of aangepaste maatregelen, dan kunnen deze in overleg met 
betrokken partijen worden genomen.

Gebiedsbeschrijving: Kreken, slikken en schorren

Dit geeft een beschrijving van de huidige natuurwaarden in relatie tot de omgeving. 
Ingegaan wordt op onder meer de ontstaansgeschiedenis van het gebied, bodem, 
hydrologie en waterkwaliteit. Ook komen de ingrepen in en rond het Markiezaat 
aan de orde op het gebied van waterhuishouding, stedelijke ontwikkeling en 
begrazingsbeheer. Tot slot wordt een beschrijving gegeven vande huidige activiteiten 
in het Markiezaat.

Ontstaansgeschiedenis

Het gebied bestaat uit voormalige getijdengeulen en -kreken, slikken, schorren en 
hogere gronden met jonge stuifduintjes. Het Markiezaatsmeer ligt op de natuurlijke 
overgang van het holocene getijdenlandschap naar het pleistocene zandlandschap.
De Sint-Felixvloed van 1530 is van bepalende invloed op het ontstaan van het 
Markiezaat. Bij deze overstroming zijn de dorpen Emmaus en Hildernisse vrijwel 
geheel verdwenen. Nadat het gebied in 1867 van het Kreekrak werd afgesloten, was 
het onderdeel van het getijdengebied van de Oosterschelde. Door de aanleg van het 
Markiezaatkade en de Oesterdam werd het water in maart 1983 van de Oosterschelde 
gescheiden. Daarna werd het gebied verder gecompartimenteerd door aanleg van de 
Bergse Plaat (1984) en de Binnenschelde (1988).
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Het overgebleven Markiezaat heeft een omvang van 1843 hectare. Afhankelijk van 
het peilbeheer vallen grote delen van het gebied periodiek droog. Sinds de afsluiting 
is sprake van ontzilting. Doordat de oevers van het meer een flauw talud hebben is er 
een grote oppervlakte ondiep water. In het midden van het meer liggen diepere 
geulen. Door de flauw hellende oevers is er een sterke relatie tussen het waterpeil 
en de oppervlakte van het meer. Daarnaast is in laagtes van het voormalige schorren-
gebied sprake van kwel, afkomstig uit de Brabantse Wal.

Bodem

De samenstelling van de bodem heeft grote invloed op de vegetatie. De bodemsamen-
stelling hangt sterk samen met de hoogteligging. Over het algemeen geldt dat met 
toenemende hoogte het zand fijner wordt en het kleigehalte toeneemt. Het kleigehalte 
van de bodem neemt af van zuid naar noord en daarmee ook de voedselrijkdom. 
In de laagste delen wordt zandige bodem aangetroffen. Op de hoogste schorren is het 
kalkgehalte met 6 procent niet erg hoog (Röling, 1994).

Hydrologie en grondwater

De hogere zandgronden van de Brabantse Wal, grenzend aan de oostzijde van het 
Markiezaat, hebben een hoge grondwaterspiegel. Dat leidt tot een zoete grondwater-
stroming die van oost naar west gericht is (Röling, 1994). In het zuidoosten van het 
gebied is daardoor sprake van enige kwel. Op slikken en in kreken komen op een 
aantal plekken tot hoog in het profiel zandige afzettingen voor. Hier is de bodemweer-
stand gering en de (zoete) kwelstroom dus relatief groot.

Landschap en vegetatie

Het Markiezaat kent verschillende landschaptypen. Er zijn in het gebied slikken, 
schorren, open waterpartijen en overgangsgebieden tussen slikken en schorren te 
vinden. De slikken liggen langs de oeverlijn. Ze zijn nat, vlak en hebben een zandige 
bodem. Vroeger was de bodem zo zout dat er alleen zeekraal groeide. Geleidelijk aan 
hebben zich hier ook grassen en kruiden gevestigd. Nu komen ook rietvegetaties tot 
ontwikkeling. De schorren langs de zuid- en oostrand van het markiezaat liggen hoger 
dan de rest van het gebied, ze hebben een zwaardere bodem en zijn droger. 
De zuidelijke schorren zijn doorsneden door kreken waardoor ze goed ontwaterd zijn 
en duidelijk reliëf vertonen. De oostelijke schorren liggen hoger, zijn vlakker, veel 
minder doorsneden en hebben een minder duidelijke overgang naar de slikken.
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Begrazingsbeheer

In het Markiezaat vindt begrazing plaats door inscharing van vee op basis van 
jaarcontracten. Begrazingsbeheer is een belangrijke maatregel die nodig is om de 
instandhoudingsdoelstellingen te realiseren en maakt daarom ook deel uit van 
hoofdstuk 7 `uitvoeringsprogramma´. Daarbij is het van belang het begrazingsbeheer 
goed af te stemmen op de instandhoudingsdoelstellingen.

Recreatie

In het Markiezaat vindt weinig recreatie plaats. Voor het oppervlaktewater geldt een 
verbod op recreatievaart en hengelsport. In de meeste delen van het gebied ontbreken 
wandelpaden. De recreatie concentreert zich vrijwel uitsluitend rond het bezoekers-
centrum met uitkijktoren en de wandelroute naar de vogelkijkhut op de Bergsche Plaat 
en rond de vogelkijkhut in de Hoogewaardpolder. Bij de Woensdrechtse Duintjes is 
geen parkeerplaats voor auto’s.

Infrastructuur

Er is in het Markiezaat geen sprake van infrastructuur die het natuurgebied doorsnijdt. 
Wel bevinden zich in de directe omgeving van het Markiezaat diverse belangrijke 
infrastructurele werken. De belangrijkste zijn:
• de snelwegen A58 (aan de zuidzijde) en de A4 (oostzijde),
• de spoorlijn Vlissingen – Bergen op Zoom (zuid- en oostzijde),
• het Schelde-Rijnkanaal met de Kreekraksluizen aan de westzijde van het Markiezaat
• de wegen over de Oesterdam en Markiezaatskade rond het Schelde-Rijnkanaal.

Berging slib

De aan de noordkant van het Markiezaat gelegen Molenplaat is in de jaren tachtig in-
gericht als slibdepot om de overtollige grond bij de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal 
te bergen. In het verleden is reeds een inrichtingsplan gemaakt voor afgraving tot op 
oude maaiveld van de plaat en het maken van een kreek. Een klein deel, ca.12 ha is 
reeds hiervan uitgevoerd. Brabants Landschap laat het plan actualiseren en wil middels 
invulling van diverse natuurcompensatieopgaven verder met de realisatie. 
Met name voor de N2000 soorten, o.a. Kluut en Strandplevier kan hier dan weer 
geschikt broedbiotoop ontstaan. Een deel van de vrijkomende grond is eventueel ook 
aan te wenden voor oever langs de kade van het Markiezaat en nieuwe eilandjes.
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Windmolens

Rondom de Kreekraksluizen staan 26 windmolens, die vervangen worden door 
windmolens met een groter opwekvermogen. De provincie Zeeland heeft een natuur-
beschermingswetvergunning verleend voor het verwijderen van de oude en het 
oprichten en exploiteren van nieuwe windmolens. Uit onderzoek blijkt dat de 
windmolens geen negatieve effecten veroorzaken op de aangewezen vogelrichtlijn-
soorten (Baptist, 2008).

Doorkijk naar de toekomst: Lozingen

Onder normale omstandigheden vinden in het Markiezaat geen lozingen plaats. 
Onder extreme omstandigheden kan de watergang Plaatvliet aan de noordzijde van 
het Markiezaat overtollig water uit het stedelijk gebied van Bergen op Zoom lozen op 
het oppervlaktewater van het markiezaat. De invloed op de waterkwaliteit is 
niet bekend.

Verzilting

Er zijn op dit moment geen concrete plannen om het Markiezaat te verzilten. 
Verzilting wordt wel mogelijk als wordt besloten het Krammer-Volkerak en het 
Zoommeer weer zout te maken. In dit beheerplan wordt een onderzoek aangekondigd 
dat meer zicht biedt op de gevolgen van een zoutscenario op de aangewezen 
vogelsoorten. Een deel van het Markiezaat is in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
aangewezen tot beschermd natuurmonument. Deze status is vervallen, maar de 
bijzondere beschermingsdoelen voor de Woensdrechtse Duintjes blijven gehandhaafd. 

Bijzondere beschermingsdoelen

In de oostelijke rand van het Natura 2000-gebied Markiezaat liggen de Woensdrechtse 
Duintjes. Dit deelgebied genoot als deel van het beschermde natuurmonument 
Markiezaat Zuid13 specifieke bescherming vanwege de bijzondere geomorfologische 
omstandigheden met de daarbij horende waterhuishouding en vegetatie. Met de 
aanwijzing van het Natura 2000-gebied Markiezaat is de status als beschermd 
natuurmonument vervallen, maar volgens artikel 15a lid 3 Nbw98 zijn de bijzondere 
beschermingsdoelen voor de Woensdrechtse Duintjes wel gehandhaafd. Omdat het 
hierbij niet gaat om Natura 2000-doelen, maar om doelstellingen met een zelfstandige 
betekenis die ook in het beheer geen relatie hebben met de Natura 2000-
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instandhoudingsdoelstellingen, is er in dit beheerplan voor gekozen deze doelen nader 
te beschrijven en uit te werken in een bijlage buiten de hoofdtekst.
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Gebiedsbeschrijving

De Woensdrechtse Duintjes en de nabij gelegen Kraaijenberg (hierna samen: 
de Duintjes) zijn zandige pleistocene uitlopers van de Brabantse Wal. Deze uitlopers 
vormen een klif die enige meters boven de omringende holocene mariene afzettingen 
uitsteekt. Hierdoor vormen de Duintjes een bijzonder landschappelijk element in de 
verder overwegend vlakke omgeving.

De geomorfologische structuur en bodemopbouw van de Duintjes zijn nog vrijwel 
ongeschonden en hebben een aantal bijzondere gradiënten doen ontstaan:
De blootstelling van het klif aan het vroegere getijdengebied heeft door een 
combinatie van erosie en sedimentatie geleid tot een geleidelijke overgang van 
pleistoceen zand naar de kleiige holocene afzettingen. Door de verbinding van de 
pleistocene zandopduiking onder het maaiveld met het hoger gelegen massief van de 
Brabantse Wal treedt in de lage delen van het zandgebied en in randzone met de 
mariene afzettingen zoete kwel op. Vóór het wegvallen van de zoute getijdeninvloed 
gaf dit aanleiding tot een duidelijke zoet-brak-zout-gradiënt rond de voet van het klif. 
Door de verzoeting van het Markiezaat na de afsluiting van de Oosterschelde is 
deze gradiënt minder uitgesproken geworden. Toch leidt de zoete kwel in combinatie 
met zoutresten in het holocene sediment nog steeds tot meer uitgesproken 
zoet-brak-overgangen dan elders in het Markiezaat. De hoogte van de Duintjes 
veroorzaakt binnen het pleistocene zandgebied een verticale gradiënt van het hoger 
gelegen droge en voedselarme zand naar de natte en meer voedselrijke kwelzone.

Als gevolg van de wezenlijke veranderingen in de zouthuishouding na afscheiding van 
het Markiezaat van de Oosterschelde vindt op het ogenblik een snelle evolutie van de 
vegetatie plaats. Daardoor zijn de vegetatie-inventarisaties, die ten grondslag liggen 
aan de aanwijzingsbesluiten uit 1982 en 1985 grotendeels verouderd. Dit neemt echter 
niet weg, dat de aanwezige gradiënten nog steeds van belang zijn voor het ontstaan 
van bijzondere vegetaties Beheerdoelen.
Het beheer is in de eerste plaats gericht op het zo veel mogelijk in stand houden en 
beschermen van de abiotische omstandigheden (geomorfologie, bodemopbouw, zoete 
kwel) voor de ongestoorde ontwikkeling van de vegetatie. Het beperken van de 
betreding buiten de voor recreatie aangewezen delen van het gebied maakt hier 
onderdeel van uit.
In de hogere delen van de Duintjes, waar het verzoetingsproces niet aan de orde is, is 
het beheer gericht op het in stand houden van de aanwezige droge graslandvegetaties 
met onder andere reukgras, veldgerst en biggenkruid. Op de hoogste delen is het 
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beheer gericht op de instandhouding van struikheide, zandzegge en zandblauwtje. 
Door lokaal plaggen, verwijderen van opslag en het zoneren van wandelaars middels 
een uitgepaalde route met informatie over het gebied wortden deze beheerdoelen 
verwezenlijkt.

Bestemmingsplan Bergse Plaat - Binnenschelde

Bron: Gemeente Bergen op Zoom. ‘Bergse Plaat / Binnenschelde bestemmings-
plan procedure.’ Kasteel van Borgvliet

De huidige Oosterschelde was vroeger de oorspronkelijke monding van de Schelde. 
Eeuwen lang was de huidige Westerschelde, zo rond 1400 nog de Ottogracht geheten, 
niet meer dan een brede poldersloot met het Hontemeer als boezem. Rond het jaar 
700 ontstond de Westerschelde ten zuiden van de plaats Bath. De Oosterschelde 
veranderde in een zeearm en de hoger gelegen delen werden langzaam aan bewoond. 
(Red. Onwaarschijnlijk! In het jaar 700 stond half Nederland nog onder water 
met de Duinkerken II transgressie! Er is een uitstroom en instroom delta op die 
plaats van uitmondingen rivieren als Schelde, Rijn en Maas. Geen sprake van 
Oosterschelde of rivier de Ooster. Pas tegen het jaar 900-1000 vormt een 
regressie pril polderland en terpen op.)

In de loop der eeuwen zijn de omliggende slikken ingepolderd. In de 12e eeuw is men 
overgegaan tot bewoning van deze polders. Als gevolg van diverse stormvloeden in 
de eerste helft van de 16e eeuw zijn veel van deze polders overstroomd (Verdronken 
Land van het Markiezaat van Bergen Op Zoom en Verdronken Land van Zuid-Beveland). 
Pogingen om de polders terug te winnen zijn tot circa 1980 op niets uitgelopen. 
Tijdens de aanleg en ontwikkeling van de Bergse Plaat  Binnenschelde is door de 
Stichting In den Scherminckel in 1993 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 
restanten van het ‘Kasteel van Borgvliet’. Het kasteel lag 250 meter ten zuiden van het 
denkbeeldige punt waar de Borgvlietse dreef en het Benedenbaantje op elkaar 
aansloten, daar waar vroeger het stadsriool (nu waterafvoer van de Augustapolder) 
loosde op het badstrand. Deze plaats lag sinds de grote overstroming in de zestiende 
eeuw buitendijks, op een laag terrein net onder de ‘Brabantse Wal’ en stond tot de 
afsluiting van de Binnenschelde bloot aan eb en vloed. Het kasteel dateert waarschijn-
lijk uit de 13e eeuw. In die tijd werd de ‘Oostmoer’ bedijkt en in cultuur gebracht. 
Het kasteel heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Bergen op Zoom. 
Het kasteel heeft niet, zoals het dorp Borgvliet, op een uitloper van de Brabantse Wal 
gestaan, maar in het laaggelegen polderland daar beneden.
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Functionele analyse plangebied 
 
Uit een archieftekst is bekend dat in 1657 toestemming is verleend om bakstenen en 
natuurstenen uit de kasteelruïne te slopen en te verkopen. Op plattegronden uit het 
begin van de 19e eeuw is het kasteelterrein niet meer vermeld. In 1993 is er 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van restanten van het kasteel. 
Bij uitgevoerde booronderzoeken bleek dat er op een diepte van 3,50 - 4 meter volop 
resten van het kasteel in de grond bevinden. Bij dit onderzoek is baksteenpuin 
aangetroffen alsmede kloostermoppen, delen van venstertraceringen, scherven en 
halfverrot hout. De kasteellocatie is thans voor een deel overbouwd en deels als 
groenstrook ingericht tussen het Zeldijkepad en de woningen.

Bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zijn geen zogenaamde 
meldingsgebieden in het plangebied aangewezen. Bij de Archeologische dienst van de 
gemeente Bergen op Zoom zijn enkele vondsten uit de Romeinse Tijd uit het gebied 
bekend. In 1982 werden een slijpsteen en een fibula (mantelspeld) gevonden bij de 
aanleg van de Laan van Hildernisse. De kans dat er in het gebied nog archeologische 
resten uit de pre- en protohistorie in situ aanwezig zijn, is klein. Mogelijke resten zijn 
tijdens de stormvloeden in de 16e eeuw weggespoeld dan wel onder meters lagen 
zand verdwenen als gevolg van het creëren van de landtong.

Bestemmingsplan Buitengebied Zuid

Bron: Gemeente Bergen op Zoom. ‘Bestemmingsplan: ‘Buitengebied Zuid’

Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid’ omvat het 
zuidwestelijk gedeelte van het landelijke gebied van de gemeente Bergen op Zoom. 
Voorheen waren dit gronden, gelegen in de gemeente Woensdrecht. Vanaf de 
gemeentelijke herindeling op 1 januari 1997 behoren deze gronden tot de gemeente 
Bergen op Zoom. Het gebied wordt grofweg begrensd door de bestemmingsplan-
grenzen van de bestemmingsplannen Zuidelijke Stadsrand, Theodorushaven/
Noordland, Buitengebied Oost, Rijksweg A58 en Nieuw-Borgvliet. 

Wel wordt opgemerkt, dat het plangebied in het ontwerpbestemmingsplan enigszins 
is vergroot ten opzichte van het voorontwerp. Het zuidelijk gedeelte van het plan 
Zuidelijke Stadsrand is toegevoegd aan dit bestemmingsplan. Dit is ook mogelijk omdat 
het karakter van dit gebied (natuur) aansluit bij de aangrenzende natuurbestemming. 
Voor het overige gedeelte van de zuidelijke stadsrand wordt een separate 
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planherziening opgesteld. Het karakter van dit gebied (Markiezaten) is gericht op 
wonen. In het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid’ wordt het vele beleid dat 
door de diverse overheden voor de verschillende beleidsvelden is opgesteld, verwerkt. 
Bij het bepalen van het beleid voor het buitengebied moet de gemeente rekening 
houden met het kaderstellende beleid van rijk en provincie. Het ruimtelijke beleid van 
de provincie Noord-Brabant vormt het belangrijkste toetsingskader.
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Natura 2000

Natura 2000 is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa. 
Het is een samenhangend, Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 
Het netwerk wordt gerealiseerd door bijdragen van alle lidstaten van de Europese Unie. 
Behoud en herstel van de biodiversiteit in de Europese Unie is het doel. De Natura 
2000- gebieden worden aangewezen op basis van de Europese Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn.

De verplichtingen voor bescherming van natuurgebieden is opgenomen in de 
Natuurbeschermingswet, terwijl de Flora- en faunawet zich richt op de bescherming 
van planten en dieren. Activiteiten die negatieve gevolgen voor de natuurwaarden 
kunnen hebben (zoals uitbreiding van een camping of bouwactiviteiten in of nabij een 
beschermd gebied), mogen bijvoorbeeld niet plaatsvinden zonder vergunning.

Er wordt alleen een vergunning verleend indien:

• de kwaliteit van de natuurlijke habitats niet verslechtert en er geen soorten 
 worden verstoord (met dien verstande dat het gaat om soorten en habitats 
 waarvoor het gebied is aangewezen); 
• indien bovenstaande wel het geval is, alleen dan wanneer er geen alternatieve
 oplossing is, er een groot openbaar belang in het geding is en er compensatie
 plaats vindt. 
 Voor elk plan dat significante gevolgen kan hebben op een gebied dat is 
 aangewezen als Natura 2000, Vogel- of habitatrichtlijngebied moet een passende
 beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend
 met de instandhoudingsdoelstellingen. Toestemming mag verleend worden nadat
 zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het 
 betrokken gebied niet aantast of als er geen alternatieve mogelijkheden zijn en
 het plan om dwingende redenen van openbaar belang, met inbegrip van 
 redenen van sociale of economische aard, toch moeten worden gerealiseerd. 
 In dat geval moeten alle nodige compenserende maatregelen getroffen worden
 om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 
 Indien van een plan daadwerkelijk significante gevolgen worden verwacht is 
 regeling binnen het voorliggende bestemmingsplan niet mogelijk. Dan zal er voor
 het plan een afzonderlijke procedure gevolgd dienen te worden. 

Het Markiezaatsmeer, in het noorden van het plangebied, is in 2010 aangemerkt als 
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het Natura 2000 gebied ‘Markiezaat. Nieuwe ontwikkelingen in of in de nabijheid van 
dit gebied zullen moeten worden getoetst op mogelijke invloeden op dit kwetsbare 
natuurgebied. Ten oosten grenzend aan het plangebied is de Brabantse Wal gelegen. 
Het Natura 2000 gebied Brabantse Wal is nog niet als zodanig aangemerkt. 
Sprake is van een ontwerpbesluit. Het is nog niet duidelijk wanneer het gebied 
definitief zal worden aangemerkt als Natura 2000 gebied. Vooruitlopend hierop dienen 
nieuwe ontwikkelingen in of in de nabijheid van het gebied moeten worden getoetst 
op mogelijke invloeden op het gebied.

Het Markiezaat vindt zijn oorsprong in de Sint-Felixvloed van 1530, die resulteerde in 
een landschap dat de naam ‘Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom’ 
kreeg. Nadat het in 1868 van het Kreekrak werd afgesloten, was het onderdeel van het 
getijdengebied van de Oosterschelde. Door de aanleg van de Markiezaatkade 
(en de Oesterdam) werd het daarvan in maart 1983 gescheiden. Daarna werd het ge-
bied verder gecompartimenteerd door aanleg van de Bergse Plaat (1984) en de 
Binnenschelde (1988). Het overgebleven Markiezaatsmeer verzoette geleidelijk in de 
loop van enkele jaren. Het peil kan op natuurlijke wijze fluctueren. Het gebied 
bestaat uit voormalige getijdengeulen en -kreken, slikken, schorren en hogere gronden 
met jonge stuifduintjes. Het Markiezaatsmeer ligt op de natuurlijke overgang van het 
Holocene getijdenlandschap naar het Pleistocene zandlandschap. Ten gevolge van de 
grote verscheidenheid aan abiotische factoren heeft zich een groot aantal vegetatie-
typen kunnen ontwikkelen met een voor het gehele Deltagebied uitzonderlijke 
soortensamenstelling. Ter plaatse van de overgang tussen de hoger gelegen 
zandgronden en recente zoute opslibbingen, doen zich kwelverschijnselen voor 
waardoor een kenmerkende vegetatie is ontstaan met soorten uit meer brakke milieus.
Dit gebied is op 30 december 2010 door de staatssecretaris van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie definitief aangewezen als Natura 2000-
gebied. De beroepstermijn liep van 4 maart tot 14 april 2011.

De Brabantse Wal bestaat uit diverse gebieden die op het grensgebied van het 
Brabantse hogere zandlandschap en de Zeeuwse kleilandschap van de delta liggen. 
Het meest westelijke deel van het Kempense Plateau eindigt hier in een hoge 
steilwand. Loodrecht op deze steilwand bevinden zich enkele beekdalen. Op de 
Brabantse Wal komen meerdere stuifzandgebieden voor, behalve relatief recente 
stuifduinen betreft het hier ook veel oudere rivierduinen, die zijn ontstaan aan het 
einde van de laatste ijstijd. De Mattemburgh is een oud landgoed op de overgang van 
de Brabantse Wal naar de jonge zeeklei van de Oosterschelde. Door de gradiëntrijke 
ligging is er een grote biologische rijkdom. Op de Woensdrechtse Heide wordt 
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stuifzand, naaldbos en gemengd bos aangetroffen. De Wouwse Plantage is een 
oud landgoed met gemengde bossen, landbouwgronden, een relict van een zand-
verstuiving en lange beukenlanen in de vorm van een ster. Zoomland is ontstaan uit 
vier zeventiende-eeuwse landgoederen. Het landgoed is opgebouwd uit gevarieerde 
gemengde bossen, wei- en bouwland, heide met eikenstrubben dichtgegroeid 
stuifzand en moeras. Kortenhoef bestaat uit natuurlijk bos en heidelandschap op 
voormalig landgoed. Het noordelijke deel van het landgoed Grote Meer bestaat uit 
licht geaccidenteerde zandgronden met daarop plantages van voornamelijk naaldhout 
met hier en daar stukjes landbouwgrond en enkele natuurlijke vennen: 
het Groote Meer, Kleine Meer en het Zwaluwmoer. De zuidelijke helft bestaat uit 
dennenbos, heide en zandverstuivingen.

Water

De Verordening ruimte bevat regels voor:
•  regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging. 
 Hierbij is het doel te zorgen voor behoud van het waterbergend vermogen,
 onder andere door beperkingen t.a.v. bebouwing en ophoging van gronden; 

•  beschermingszones voor grondwaterwinningen voor de openbare drinkwater
 voorziening (waterwingebied, 25- en 100-jaarszone en boringvrije zone). 
 Hierbij is het doel te zorgen voor bescherming van de kwaliteit van het 
 grondwater, onder andere door beperkingen aan stedelijke en agrarische 
 ontwikkelingen;

•  zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen. Hierbij is het doel te
 zorgen voor voldoende ruimte voor watersysteemherstel, onder andere door
 beperkingen t.a.v. bebouwing, oppervlakteverhardingen en ophoging van 
 gronden;

•  hoogwaterbescherming. Hierbij is het doel te zorgen voor bescherming 
 van de primaire waterkering en tegengaan van activiteiten in de bodem 
 rondom de aansluiting primaire waterkering die kunnen leiden tot het 
 ondermijnen van de waterkerende functie. In het winterbed en de lange-
 termijnreservering winterbed is het doel te zorgen voor behoud van het 
 stroomvoerend en bergend vermogen van de rivier, onder andere door 
 beperkingen t.a.v. bebouwing.
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De Provincie Noord-Brabant heeft een Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 
opgesteld. Deze kaart is dynamisch en wordt regelmatig aangepast (2006 en 2010). 
De Cultuurhistorische Waardenkaart is te raadplegen op de site van de provincie 
Brabant en bestaat uit de volgende onderdelen:

• historische bouwkunst: dit zijn de ‘monumenten’ uit het dagelijks taalgebruik; 
• historische stedenbouw: het kan gaan om een gehucht, dorp, stad, woonwijk of 
 industrieel complex; 
• historische geografie: aanpassingen die de mens in de loop der eeuwen heeft 
 gedaan aan de natuurlijke omgeving; 
• historisch groen: de groenelementen en structuren die door ingrepen van de 
 mens ontstaan; 
• historische zichtrelaties, hieronder vallen: molenbiotopen, schootsvelden, 
 eendenkooien en zichtrelaties; 
• archeologische monumenten: deze kaartlaag bestaat uit de Archeologische 
 Monumenten Kaart Noord-Brabant (AMK); 
• indicatieve archeologische waarden, naast de hierboven genoemde archeologische 
 monumenten zijn op de cultuurhistorische waardenkaart indicatieve archeologische
 waarden af te lezen. Deze waarden zijn belangrijk en moeten in beginsel 
 beschermd worden. 
 Voor het plangebied is sprake van twee gebieden met de aanduiding ‘aardkundig 
 waardevol gebied’. Daarnaast is sprake van een ‘cultuurhistorisch vlak’. 
 Het ‘aardkundig waardevol gebied’ heeft betrekking op het Markiezaatsmeer. 
 De ‘Brabantse Wal’ is eveneens aangeduid als ‘aardkundig waardevol gebied’. 
 De aanwezige waarden worden middels een aanlegvergunningenstelsel 
 afdoende beschermd. 

Gemeentelijk beleid: Structuurvisie Bergen op Zoom 2030

In de gemeenteraad van 22 september 2011 is de Structuurvisie Bergen op Zoom 
2030 vastgesteld. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de 
gewenste ruimtelijke inrichting van de gemeente tot 2030. De notitie vormt een 
leidraad voor het nemen van ruimtelijke beslissingen.

In het buitengebied bepaalt de landbouwfunctie van oudsher het gebruik. Hierdoor 
zijn cultuurhistorisch waardevolle gebieden ontstaan die in de huidige tijd ook een 
belangrijke recreatieve functie vervullen. Natuur, recreatie en landbouw dienen daarbij 
tot een goed evenwicht te worden gebracht.
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Buitengebied

De gemeente ziet de Brabantse Wal als de toekomstige identiteitsdrager van het 
buitengebied. Het toegankelijker maken van water en groen vanuit de stad en het 
versterken van de relatie van de stad met het water en groen kan hieraan een bijdrage 
leveren.

De landbouw is de dragende functie van het buitengebied met respect voor de 
natuurlijke en cultuurhistorische waardevolle landschappen. De gemeente wil daarbij 
ruimte bieden voor verbreding van de landbouwfunctie in combinatie met recreatieve 
of zorgfuncties. Er wordt niet gekozen voor verdere verdichting met intensieve 
agrarische functies.

In het kleigebied westelijk in de gemeente ligt het accent op akkerbouw. Voor de 
meer kleinschalige landbouwgebieden is verbreding met andere economische functies 
kansrijk maar ook van groot belang. Daarbij kan worden gedacht aan verschillende 
vormen van plattelandstoerisme maar ook aan nevenactiviteiten als zorg. In het 
buitengebied van Bergen op Zoom is een toenemende behoefte aan verbreding en 
mengen recreatieve functies zich steeds meer met de agrarische. In de lijn daarvan 
is een toename van het aantal paardenbedrijven, al dan niet hobbymatig, waar te 
nemen. Tevens is er in de agrarische sector steeds meer aandacht voor natuur- en 
landschapsbeheer rond het bedrijf.

Natte natuur

De platen in het Zoommeer, de Molenplaat, delen van het Markiezaatsmeer en ‘t Laag 
zijn benoemd als natte natuur. Veel van deze gebieden zijn beschermd in het 
kader van Natura 2000. Het beleid is gericht op behoud en versterking van de natuur-
functie in combinatie met het benutten van de recreatieve waarden. Ter plaatse van de 
natte verbinding is het gewenst om door middel van een natte natuurontwikkeling de 
groenstructuur te versterken. De natuurlijke waarde dient zoveel mogelijk te worden 
gecombineerd met een recreatieve functie.

Water met natuurwaarden

Het betreft het Markiezaatsmeer en een deel van het Zoommeer en de Schelde-
Rijnverbinding. Voor het Zoommeer en de Schelde-Rijnverbinding worden de 
natuurwaarden gecombineerd met goederentransport en waterrecreatie. 
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Het Markiezaatsmeer heeft primair een natuurfunctie. Op lange termijn wordt bezien of 
verzilting van deze gebieden een mogelijkheid is.

Het plangebied heeft een gunstige positie tussen de mainports Antwerpen en 
Rotterdam; op het wegenkruispunt tussen noord-zuid (A4) en oost-west (A58); 
tussen de provincies Zeeland en Brabant. Het gebied is locaal ontsloten door met name 
de Antwerpsestraatweg. In het gebied ligt een uitgebreid netwerk van wandel- en 
fietspaden. Het plangebied ligt centraal in het provinciale landschap (‘landschap van 
allure’) De Brabantse Wal.

Geomorfologie
• De Brabantse Wal

De Brabantse Wal is een bijzondere geomorfologische en landschappelijke entiteit 
op de grens van Brabant en Zeeland: ‘daar waar Brabant Zeeland kust’ 
(slogan Bergen op Zoom 800 jaar). De Brabantse Wal strekt zich uit van Steenbergen 
in het noorden tot over de grens in België, in het zuiden. Vanuit het oosten lopen de 
zandgronden gestaag op en worden op de grens met de zeekleipolders abrupt 
afgebroken. Waarschijnlijk door eeuwenlange erosie door de Schelde en de zee is een 
imposante steilrand ontstaan. De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20m boven 
NAP. Het hoogste punt van de Brabantse Wal is de Hoogenberg bij Putte (39,1 meter 
boven NAP). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Brabantse Wal is aangemerkt als 
aardkundig monument.

Op de overgangen van de Brabantse Wal zijn diverse landgoederen gesticht. 
De landgoederen zijn veelal ontginningslandgoederen, soms met de basis in het veen, 
anders in de ontginning van de woeste gronden. Het bleek een goede investering. 
Later zijn veel landgoederen in gebruik genomen door instellingen. De landgoederen 
kenmerken zich door fraaie landhuizen met schitterende parken en doorkijkjes, maar 
ook door uitgestrekte bossen met statige lanen en rijke natuurgebieden.
In het plangebied, op de overgang van het zand naar de klei bevindt zich een deel van 
het landgoed Mattemburgh: het landhuis hoog en droog op het zand, aan het dal van 
de Blaffert en met de vloedboerderij Hildernisse op de grens met de Oosterschelde 
(nu het Markiezaat). Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw graasden de koeien van 
Hildernisse op zoute schorren van het Verdronken Land van het Markiezaat van 
Bergen op Zoom.
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Grenzend aan het plangebied ligt Vliegveld Woensdrecht. In de jaren dertig van de 
vorige eeuw werd het vliegveld aangelegd op de Brabantse Wal. In de periode ‘40-’45 
breidden de Duitsers het vliegveld uit en werden verschillende bunkers op de 
Brabantse Wal aangelegd. De confrontatie kwam eind 1944, de Slag om Woensdrecht. 
Woensdrecht zou doorslaggevende betekenis hebben voor de toegang tot 
Zuid-Beveland, dat op zijn beurt toegang tot de Schelde en het gebruik van de haven 
van Antwerpen inhield. De locatie Woensdrecht is later doorgegroeid en nog steeds in 
gebruik als vliegbasis voor defensie. Op de overgang van hoog naar laag ben je 
verzekerd van fraaie uitzichten en biedt (militair) een tactische positie. 

Het dekzandgebied

De Brabantse Wal loopt aan de oostzijde geleidelijk over in een glooiend dekzandland-
schap. Dit dekzandklandschap wordt doorsneden door beken, die veelal uiteindelijk 
uitmonden in de voormalige kreekbeddingen in het land van klei, polders en kreken. 
Voorbeelden van dergelijke beekdalen zijn (op de grens van het plangebied) 
de Molenbeek en komend vanaf Mattemburgh en uitmondend in het huidige 
Markiezaatsmeer de Blaffert. Door de verdroging van de Brabantse Wal zijn de boven-
lopen van deze beken van tijd tot tijd droogvallend.

Oostelijk van het plangebied stagneerde het water en daar lagen enkele forse 
veengebieden en daarmee was eeuwenlang het turfsteken en de handel in turf een 
belangrijke bron van inkomsten voor de regio, naast de landbouw. Namen als 
Moerstraten herinneren daar nog aan, evenals de Zoom. De Zoom is een gegraven 
vaart om turf te transporteren vanuit de omgeving Landgoed Hemelrijk bij Essen 
naar Bergen op Zoom. Een opvallend gebied in het zandgebied is het iets meer 
noordelijk gelegen Halsters Laag, een voormalig moeras, met een strategische 
als ondoorgaanbaar gebied voor de Zuiderwaterlinie. Het landschap kenmerkt zich 
door een karakteristiek onregelmatig patroon, verspreide bebouwing en diverse
buurtschappen en dorpen.

Het overgrote deel van de Brabantse Wal bestaat uit uitgestrekt bosgebieden en 
heidevelden. ‘Diejen óop zaand’ zoals een regionale bestuurder het gebied ooit 
denigrerend kwalificeerde Zuidelijk gaat het gebied van de Brabantse Wal naadloos 
over in het grensoverschrijdende Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide. 
Op de flanken van de wal liggen diverse dorpen en steden en landgoederen.
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Het deltagebied

Aan de west- en noordzijde van de Brabantse Wal ligt een land met een bewogen 
historie. Het land van klei wordt gekarakteriseerd door talrijke polders omringd door 
dijken, die een rationele strakke verkaveling kennen. In de ondergrond ligt een fraai 
patroon van kreken en kreekrestanten. De zee neemt en de zee geeft. Dit was het land 
dat bewoog met de grillen van de zee en de Schelde. Er liggen dan ook diverse 
verdronken dorpen in dit gebied, zoals Oud-Ossendrecht, Hildernisse, Koeveringe en 
Polre. Het is het land van weidse zichten en akkerbouw en vestingsteden als 
Steenbergen, die strategisch op de overgang van klei naar zand liggen.

Toen in de loop van 1583 een aanval dreigde op Zeeland en het eiland Tholen werden 
een aantal polders op de lijn Bergen op Zoom-Halsteren-Steenbergen geïnundeerd 
en werden door Zeeuwse troepen in de ondergelopen polders enkele versterkingen 
aangelegd. In de jaren daarna werd de linie versterkt met forten en schansen; steden 
werden versterkt. Hiermee werd de basis gelegd voor een linielandschap dat nog 
steeds zichtbaar is.

De oorspronkelijke linie heette de Linie van de Eendracht, maar ging later integraal 
over in de Zuiderfrontier (18e eeuw) en tenslotte de Zuiderwaterlinie (19e eeuw).
Begin 20e eeuw is de linie opgeheven, maar ze heeft een rijke zichtbare historie 
achtergelaten. Denk daarbij aan de inundatiegebieden, de vestingsteden Steenbergen 
en Bergen op Zoom, de diverse forten, redoutes en dijken. Op enkele plekken zijn ook 
versterkingen verdwenen, maar landschappelijk nog wel herkenbaar.

Markiezaat

Het plangebied strekt zich westelijk ook uit over een gebied dat tot de 80-er jaren van 
de vorige eeuw het Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom was. 
Tot aan de voet van de steilrand van de Brabantse Wal en ook tot aan de stad 
Bergen op Zoom reikte de Oosterschelde. Het Verdronken Land van het Markiezaat van 
Bergen op Zoom was een uitgestrekt intergetijdengebied, bestaande uit slikken en 
schorren en op een enkele plek met duintjes. Met de Deltawerken werd de Eendracht 
afgesloten van de Oosterschelde. De drukke scheepvaartverbinding tussen Antwerpen 
en Rotterdam ontstond: het Schelde-Rijnkanaal. Aan de westkant wordt het kanaal 
afgeschermd door de Oesterdam, aan de oostzijde door de Markiezaatskade. 
In het meest oostelijke deel van de Oosterschelde ontstonden het Zoommeer en als 
geïsoleerd meer het Markiezaatsmeer. Een deel van het Markiezaatsmeer werd 
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daarvan afgescheiden om het recreatief te kunnen bestemmen: de Binnenschelde. 
De Binnenschelde grenst aan de stad Bergen op Zoom.

Markiezaatsmeer en Binnenschelde zijn nu ondiepe zoetwater meren, waarmee het 
oorspronkelijke estuarienekarakter is verdwenen.
Ten noorden van het Markiezaatsmeer bleef na de afronding van de Deltawerken een 
groot werkeiland/speciedepot achter en dat is de huidige Molenplaat.

Visie op gebiedsbestemming
Deelgebied De Kraaijenberg-Hildernisse

Ten westen van de spoorlijn ligt het open, wat ruige gebied van de overgang naar de 
voormalige Oosterschelde, sinds 1983, na afdamming zich ontwikkelend tot verzoetend 
Markiezaatsmeer , een met name voor vogels zeer waardevol gebied met een 
Europese beschermingsstatus (N2000). Behoudens de al bestaande ontsluiting ter 
hoogte van het bezoekerscentrum, richting de vogelobservatiehut en de recent 
uitgepaalde route langs het spoor en over de Duintjes, is verdere recreatieve 
ontsluiting niet wenselijk vanwege de rust die voor deze specifieke natuurfunctie 
essentieel is. Beleving vanaf de 3 hoofdpunten, Kraayenberg, Hildernisse en Duintjes, 
waarbij door o.a. informatiepanelen ter plaatse, niet alleen het natuurverhaal, maar 
ook historische verhaal van de plek vertelt zal worden, komt voldoende tegemoet aan 
de belevingsmogelijkheden van het gebied. Daarnaast is er nog de uitkijktoren, van 
waaruit je een prachtig uitzicht hebt over zowel het zuidelijk gelegen overgangsgebied 
als het Markiezaatsmeer.

De oude akker op de flank van de Kraaijenberg zal in ecologisch beheer als zodanig in 
stand worden gehouden. Boerke Bogers, zal als enige pachtboer, die al de verbreding 
heeft gezocht met een boerderijwinkel en educatieve activiteiten op het gebied van 
kenmerkende agrarische producten een belangrijke rol gaan spelen.
De boerderij Hildernisse hoort bij de wat ruigere sfeer met wind, openheid en water, 
waar het verleden voelbaar moet blijven en ook vertelt zal worden. In de toekomst 
kan je er vergaderen, maar ook logeren, ook hierbij ligt het accent meer op de 
natuurlijke omgeving met een woelig verleden en zal de sfeer informeel zijn, terwijl 
deze op Park Mattemburgh juist formeler zal zijn. Het erf wordt publiek toegankelijk en 
er zal informatie over deze authentieke plek worden gegeven o.a. middels panelen.
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Deelgebied De Duintjes

Aan de Scheldekust ontstond in 1933 toen nog onder de gemeente Woensdrecht een 
zeebad. De benaming zal helder zijn daar zich daar zand duinen bevonden. 
Het zeebad is als een werkverschaffingsproject aangelegd. Al voor 1933 was deze hoek 
in de schelde een veel bezochte plek voor strandgasten. De gemeente Woensdrecht 
kocht 10 hectare groot terrein aan om er d.m.v. van dijken een zwemkom aan te 
leggen die bij vloed vol kon lopen. Gezien het succes werden later nog meer kommen 
aangelegd. Onder erfpacht werd er een restaurant gebouw en vele badhuisjes. 
Het zeebad trok veel bezoekers. In het hoogseizoen was er zelfs een halte van de trein. 
Er kwamen aanlegsteigers en boothuizen.

In 1944 is het restaurant opgeblazen door de Duitsers. Eind jaren 50 is geprobeerd de 
Duintjes nieuw leven in te blazen maar dit is mislukt ondanks de aanleg van een 
skelterbaan en enkele verblijfsruimten. Tot in de jaren zeventig bleef het publiek 
komen om te zwemmen en te zonnebaden op de slikken en schorren. Thans behoort 
het terrein tot het natuurgebied van het Verdronken Land van het Markiezaat.

Dit gebied, met een rijke historie als Brabantse badplaats aan de Oosterschelde, 
maar ook een in militair opzicht strategisch punt, evenals overigens Lindonk en de 
Kraayenberg, kan door de herstelde openheid, de aangelegde recreatieve route en de 
nog uit te werken voorzieningen voor verpozing en historische relicten, zoals loop-
graven, opstelplaatsen geschut, maar ook restanten uit de tijd van het badpaviljoen, 
welke weer zichtbaar gemaakt kunnen worden, een aantrekkelijke bezoekplek worden 
voor de recreant, zowel vanuit Mattemburgh als vanuit de Kraayenberg.

Deelgebied Vossenweg

Dit gebied maakt samen met Mattemburgh-park en beekdal Blaffert deel uit van het 
afwisselend open en besloten landschap, waarin meer bebouwing, verharde wegen 
en ook recreatieve paden aanwezig zijn. Natuur, recreatie en landbouw, in omvorming 
naar steeds meer ecologisch, kan hier goed naast elkaar ingevuld worden 
en ook elkaar versterken.
Boerke Bogers is al genoemd, een educatieve natuurboer, je kunt er allerlei 
producten kopen en hierover ook informatie krijgen. De beheersrol voor Boerke 
Bogers, met name wat betreft de historische Geestakkers, zal geleidelijk uitgroeien. 
Ook de oude akkers op Lindonk worden hierbij betrokken. De boerderij Vossenweg 3, 
waar pachter Vermunt nog woont, is nu nog een agrarisch bedrijf, maar zal binnen 
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enkele jaren deze functie verliezen. Binnen deze recreatief wat intensievere zone is 
een omvorming naar natuurkampeerboerderij met een kleinschalige accommodatie 
binnen de bestaande erfbeplanting denkbaar en dit zou voorzien in een behoefte 
waarin binnen de Brabantse wal nog nauwelijks wordt voorzien.

De aan de overzijde van de Vossenweg gelegen oude boerderijplek Kleine Mussepot, 
zal ontwikkeld worden tot een poosplek op de flank van het beekdal van de Blaffert. 
Het beekdal vormt visueel een belangrijke oost-west dwarsverbinding in de 
deelgebied, die de plek qua beleving heel bijzonder maakt.

Deelgebied Lindonk

Dit is een oude en authentieke boerderijplek, waar de agrarische bedrijvigheid van 
een akkerbouwbedrijf is gestopt en een woonfunctie als hoofdgebruik is voorzien, 
omdat relatieve rust hier bij realisatie van het ecoduct van belang is om een ecologisch 
goed functionerende droge verbinding tussen het Markiezaat en de bossen aan de 
oostzijde van de A4 te realiseren.
Tegelijkertijd is het een markante historisch plek, die bewaard moet blijven, diverse 
wandel en fietsroutes komen er langs. De Knickebeinbunker, die we als vleermuizen-
overwinteringsplaats willen inrichten, maakt onderdeel uit van de bunkerroute vanuit 
de gemeente Woensdrecht.

Historische Buitenplaats Mattemburgh

Op Mattemburgh wordt de oranjerie als restaurant geëxploiteerd en zal ook de villa 
een functie krijgen waarbij hier op exclusieve wijze vergaderd kan worden en ook 
kleinschalige overnachting mogelijk wordt. Romantiek en authenticiteit zal deze 
goedbewaarde tuin met een unieke verzameling kuipplanten ademen. De beleving 
voor publiek zal door o.a. herstel van de vijverpartij in het parkbos en de koppeling van 
de paden tussen park en bos worden versterkt. Een meer commercieel gebruik van 
de gebouwen is nodig als kostendrager voor de duurzame instandhouding van dit 
cultuurhistorisch erfgoed. Nieuwe ontwikkelingen zoals Aviolanda in Woensdrecht, 
bieden mogelijkheden voor een vraag die zal ontstaan naar bijvoorbeeld exclusief 
vergaderen c.q. dineren en overnachten in een bijzondere setting zoals Mattemburgh.
De plannen voor een motel bij de nieuwe afslag Heimolen vanaf de A4, zullen door 
de andere doelgroep, meer gerelateerd aan de Rijksweg en minder exclusief, voor de 
beoogde functie van Mattemburgh geen probleem zijn, wellicht is zelfs een vorm 
van samenwerking mogelijk.
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Mattemburgh is als B-poort met een goede parkeervoorziening ook een startpunt voor 
allerlei wandel-en fietsmogelijkheden, waarbij de hierboven omschreven bijzondere 
plekken en landschappen kunnen worden bezocht als onderdeel van een bezoek aan 
de Brabantse Wal. De zichtlijnen vanuit de theekoepel in het park zijn vensters naar de 
omgeving, die de bezoeker uitnodigen het gebied verder te verkennen.
Ze zullen verrast zijn. De Brabantse Wal, waarvan de gebied een heel bijzondere 
exponent is, is een bezoek meer dan waard.

ONDERBOUWING OP ONDERDELEN
Uitgangspunten en randvoorwaarden

De gemeenteraad heeft ingestemd met de beleidsvisie Markiezaat - Mattemburgh 
van het Brabants landschap (versie 8 november 2010). In deze beleidsvisie worden 
ontwikkelingen in het huidige natuurgebied beschreven, die planologisch 
(in het Buitengebied Zuid) nu niet zijn toegestaan. Het betreft de volgende 
ontwikkelingen:
• de Kraaijenberg als educatief bezoekerscentrum versterken; 
•   de functie van de voormalige buitendijkse boerderij Hildernisse omvormen tot 
 ontvangstcentrum met ondersteunende horeca; 
•   toeristische en historische belevingswaarden van De Duintjes versterken door de 
 aanleg van recreatieve voorzieningen; 
•   transformatie van het voormalig agrarisch bedrijf aan de Vossenweg naar een 
 educatieve natuurboerderij met verbrede recreatieve activiteiten; 
•   recreatieve ontwikkelingen van de voormalige boerderij De Kleine Mussenpot als 
 poosplek/rustplek versterken. 

Bezoekerscentrum De Kraaijenberg

Dit bezoekerscentrum is een vaste plaats in het gebied voor de natuurliefhebber. 
Het biedt een parkeerplaats, een informatieruimte met kleine horeca en uitkijktoren. 
De locatie leent zich voor een voortgaande ontwikkeling als informatie- en educatie-
centrum. Voorzien is het bezoekerscentrum de functie recreatieve poort categorie B 
te geven en voor wat betreft informatieverstrekking het accent te leggen op het 
thema waternatuur.

In het routeplan voor de Brabantse Wal is het bezoekerscentrum opgenomen als 
‘middelgrote onthaalpoort’. De locatie biedt voldoende ruimte voor de invulling 
hiervan.
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Boerderij Hildernisse

Het boerderijgebouw is een rijksmonument. De ligging in het omringende open 
landschap is uniek. Boerderij Hildernisse ‘moet’ een vorm van publieke functie krijgen. 
Daarbij kan gedacht worden aan een groepsaccommodatie in combinatie met 
overnachtingen (bed & breakfast). De ontsluiting moet beperkt blijven tot een 
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looproute vanaf De Kraaijenberg (parkeerplaats). Eventueel ook een beperkte 
auto-ontsluiting vanaf de Fianestraat langs het spoor. De ontwikkeling van Hildernisse 
moet worden gezien in relatie met het bezoekerscentrum De Kraaijenberg. 
Beide liggen in de rustzone ten westen van de spoorlijn in het wijdse open gebied. 
Het gebruik van Hildernisse als groepsaccommodatie moet de natuurlijke omgeving 
respecteren: een informeel verblijf dichtbij de grond. Ook valt te denken aan een 
gecombineerd beheer van Hildernisse en De Kraaijenberg.

De Duintjes

De Duintjes vormden vroeger een favoriete locatie aan het strand van de 
Oosterschelde. Het terugbrengen van een dergelijke functie wordt passend geacht. 
Minimaal kan gedacht worden aan een uitzichtpunt met infobord. Wat ruimere 
mogelijkheden zijn voorzieningen als picknicktafels. De bestaande dichte begroeiing 
wordt grotendeels vervangen door een open begroeiing met onder meer bomen.

Natura 2000-gebieden en EHS Natura 2000-gebied Markiezaat

Het Markiezaat is aangewezen als Vogelrichtlijngebied in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Tevens is het een Beschermd Natuurmonument en wetland. 
De totale oppervlakte is 1.846 ha.

Kenschets

Het Markiezaat is sinds de afsluiting in het kader van de Deltawerken veranderd in 
een uitgestrekt brakwatermeer, dat steeds verder verzoet. Aan de zuidkant liggen 
uitgestrekte permanent drooggevallen, verruigde schorren. Het ondiepe meer wordt 
door één eiland onderbroken, de Spuitkop. Hier heeft zich een kolonie lepelaars 
gevestigd. Opvallend is het vrijwel ontbreken van recreatie. Vooral visetende 
watervogels als futen en geoorde futen zijn in het Markiezaat veelvuldig te vinden. 
Steltlopers uit de Oosterschelde komen in het meer overtijen.

Landschap

Het Markiezaat heeft zijn ontstaan te danken aan de Sint Felixvloed van 1530, die 
resulteerde in een landschap dat de naam ‘Verdronken land van het Markiezaat van 
Bergen op Zoom’ kreeg. Nadat het in 1868 van het Kreekrak werd afgesloten, was het 
onderdeel van de Oosterschelde. Het betrof een rijk en dynamisch getijdengebied 
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(het getijverschil bedroeg vijf meter), waar bij laagwater grote oppervlakten slikken en 
platen droogvielen. Door de sluiting met de Markiezaatkade in maart 1983 werd het 
gebied van de Oosterschelde afgescheiden. Daarna werd het Markiezaat verder gecom-
partimenteerd door de aanleg van de Bergse Plaat (1984) en de Binnenschelde (1988). 
De Bergse Plaat is inmiddels volgebouwd met huizen; de Binnenschelde is een groot 
zoetwatermeer met veel waterrecreatie. Beide liggen buiten het Natura 2000
gebied. Het peil van het (verzoette) Markiezaatsmeer kan op natuurlijke wijze 
fluctueren binnen een range van ongeveer 40 cm. Het gebied kent een relatief groot 
aandeel aan voormalige schorren en hogere gronden. Door verschillen in bodem en in 
hoogteligging is de voortschrijding van de ontzilting van plaats tot plaats anders. 
Vooral de hoog gelegen schorren zijn geheel verzoet, maar veel lage schorren hebben 
nog een enigszins zilt karakter, resulterend in kale of weinig begroeide gronden. 
Met behulp van verschillen in begrazingsintensiteit en in soorten grazers (schapen, 
koeien en paarden) wordt een gevarieerd, open tot halfopen landschap nagestreefd. 
Grote delen van het meer zijn relatief ondiep en daardoor ideaal als foerageergebied 
voor eenden en Lepelaar.

De ontwikkeling die het waterlichaam heeft doorlopen, lijkt sterk op die van de andere 
afgesloten en verzoete wateren in de regio (Volkerak-Zoommeer en Binnenschelde). 
Aanvankelijk trad een sterke ontwikkeling op van de stekelbaarspopulatie, vervolgens 
een periode met relatief helder water en weinig vis, en ten slotte vond een toename 
van het voedingsstoffenniveau en van de hoeveelheid vis plaats. Het meer ontvangt 
ook voedselrijk water uit hetriviertje de Blaffert. Een verschil met de meeste andere 
afgesloten zeearmen is dat waterrecreatie hier niet is toegestaan, en door de matige 
ontsluiting is er bovendien maar weinig oeverrecreatie.

Historie

Het plangebied wordt gekenmerkt door een sterke landschapsdynamiek en een rijke 
historie. De met veen bedekte gronden aan weerszijden van de Schelde werden in 
de 12e of 13e eeuw ingepolderd. In het plangebied lagen de polders Oostmoer, 
Hildernisse en Witte Moer. Aan de overzijde van de Schelde (net buiten het 
plangebied) lagen de polders van de dorpen Broeke en Kreke.
Vroegere bewoning bestond wel maar was meer op de onderflanken van de rand 
geconcentreerd, zoals in de Augustapolder door opgravingen en onderzoek werd 
vastgesteld. Daarbij bestond de voorkeur voor de vruchtbare colluviumgronden, waar 
zand op veen voorkwam. De bewoningssporen gaan er terug tot de 9e-10e eeuw of 
zelfs de Romeinse tijd. Het veen zelf was voor akkerbouw ongeschikt en langs de rivier 
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Schelde bevonden zich geen oeverwallen van betekenis. Ook lijken de hoogste toppen 
van de steilrand, met hun sterk lemige zand, geen goede mogelijkheden voor vestiging 
te hebben geboden.

Op basis van oude kaarten die de situatie vóór 1570 weergeven, bestonden er in de 
late middeleeuwen tal van dorpen in het Oosterscheldebekken. De grootste 
nederzetting was Hildernisse, die op een pleistocene rug ten westen van de steilrand 
lag. De kern van het dorp lag enige honderden meters ten westen van de huidige 
gelijknamige boerderij. Ten zuiden van Hildernisse bevond zich het klooster ‘Emmaus’, 
een Augustinesser klooster.

De nederzetting annex tolhuis Yersekeroord lag ten westen van rivier de Schelde, 
onder het westelijke deel van de Molenplaat. In het midden van de 13e eeuw werd 
het veen economisch aantrekkelijk in de vorm van turf als brandstof. Het afgraven 
van veen leidde tot een geleidelijke bodemdaling. Overstromingen in de periode 
1530-1570 in Zuid-Beveland zorgden voor een verdrinking van de streek maar daarna 
veranderde het landschap in een zee-arm. Alle dorpen en hun infrastructuur werden 
vernietigd. Deze ramp werd op zijn beurt gevolgd door de Tachtigjarige Oorlog. 
De krijgshandelingen zorgden voor een verdere ontvolking op het hoge zand, waarbij 
inmiddels verplaatste dorpen zoals Borgvliet en verspreide boerderijen bij de 
Kraaijenberg en de Molenbeek verlaten werden of een kwijnend bestaan leidden.
Pas laat in de late 17e eeuw trad een herstel op. Een definitieve herbedijking van de 
Augustapolder volgde in 1787. De belangrijkste hoeven in het gebied waren nu 
Hildernisse en Schaliehoef. Ook langs de zuidelijke helling van de Augustapolder, aan 
de Fianestraat, lagen verspreide boerderijen. In de loop van de 19e eeuw werden de 
gronden rond het Molenbeekdal in cultuur gebracht en ontstond het buurtschap 
Heimolen. Ten zuiden van boerderij Hildernisse werd in 1933 een badstrand ingericht, 
‘De Duintjes’.

Bij de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal werd in 1972 de Molenplaat opgespoten.
De grootste ingreep vond plaats bij de aanleg van de Oesterdam in 1981-1982. 
Het getijdelandschap veranderde toen definitief in een oeverzone van het 
Markiezaatsmeer. Dankzij de status als beschermd landschap is de steilrand in dit 
gebied tot nu toe gespaard gebleven voor aantasting.

Reeds bekende waarden

De oudste vondsten uit het gebied dateren uit de Bronstijd. In het beekdal van de 
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Molenbeek werd een bronzen hielbijl gevonden en op de zuidelijke flank van de 
Augustapolder, nabij de Kraaijenberg, een speerpunt. Dit wijst mogelijk op een 
nederzetting in de omgeving van de Vossenweg.
Sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd zijn tot op heden uiterst schaars. Onder de 
Bergse Plaat werd een fragment van een mantelspeld gevonden.

Even schaars zijn vondsten uit de vroege tot Volle Middeleeuwen. Aan de zuidzijde van 
de Kraaijenberg wijzen een scherf Andenne-aardewerk en een zilveren munt mogelijk 
op bewoning in de 12e-13e eeuw. Talrijker zijn vondsten uit de Late Middeleeuwen. 
Vindplaatsen liggen niet alleen ter hoogte van de voormalige dorpskern van 
Hildernisse, maar ook daaromheen. Bij de aanleg van de vogelkijkhut en vennetje ten 
noorden van Hildernisse werd een grote hoeveelheid aardewerk uit de 15e-16e eeuw 
gevonden. Dat geldt ook voor de gronden onder aan de westzijde van de Kraaijenberg.

Vondsten die betrekking hebben op Yersekeroord werden gevonden bij de aanleg van 
een havenkom tegen de noorwestelijke zijde van de Molenplaat. Zij bestonden uit 
aardewerk uit de 15e eeuw. Voor het overige ontbreken vondsten uit het 
Markiezaatsmeer, omdat dit pas na 1982 gedeeltelijk droog kwam te liggen en tevens 
een beschermd natuurgebied is.

In het gebied van Heimolen werden tot op heden alleen vondsten gedaan uit de 
Nieuwe Tijd (17e-19e eeuw).

Archeologische waardebepaling

In het plangebied is sprake van enkele vindplaatsen, die op basis van vondsten en/
of historische bronnen bekend zijn. Daarbij horen Hildernisse, Yersekeroord en klooster 
Emmaus. Voor Yersekeroord en Emmaus zijn cirkelcontouren aangeduid. 
Voor Hildernisse en haar omgeving zijn alle ondiep gelegen (minder dan 2 meter onder 
maaiveld) pleistocene ruggen onder het getijdeslib aangeduid. Overigens ligt ook een 
dergelijke rug ten zuiden van Emmaus, waarbij mogelijk is dat de cirkelcontour van 
Emmaus met deze rug moet samenvallen.

De locaties van Yersekeroord, Emmaus en de noordelijke zandruggen van Hildernisse 
hebben een hoge trefkans voor vondsten uit de Romeinse tijd tot de Late 
Middeleeuwen, met uiteraard een zwaartepunt in de Late Middeleeuwen. De zuidelijke 
zandrug van Hildernisse, waar in 1933 badstrand De Duintjes werd aangelegd, heeft 
een middelhoge trefkans voor de Romeinse Tijd tot de Late Middeleeuwen.

113



De colluviumgronden ten noorden van de Kraaijenberg (langs de Fianestraat) hebben 
eveneens een middelhoge trefkans voor de Romeinse Tijd tot de Late Middeleeuwen. 
In mindere mate is bewoning te verwachten op de Kraaijenberg zelf, voornamelijk 
aan de zuidzijde ervan (Volle-Late Middeleeuwen). Een deel van dit terrein 
vertegenwoordigt geen waarde omdat het in het verleden werd afgegraven.

Vrijwel het hele plangebied langs de Fianestraat tot aan Heimolen heeft een 
middelhoge trefkans voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het beekdal zelf 
heeft een middelhoge trefkans voor de Bronstijd tot de Late Middeleeuwen. 
Binnen dit hele gebied bevinden zich nog twee kleine terreinen met een hoge trefkans: 
de boerderij Schaliehoef (Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd) en een terrein langs de 
Vossenweg op de grens met Woensdrecht (Bronstijd-Middeleeuwen), waar de 
speerpunt uit de Bronstijd werd gevonden.

Water
Algemeen

Het bestemmingsplan is zo ingericht dat de waterbeheerders hun werk kunnen doen. 
Daarnaast zijn diverse regels opgenomen ten behoeve van de waterhuishouding. 
In het kader van de verplichte ‘Watertoets’ is afgestemd over de inhoud van het 
bestemmingsplan. Belangrijkste waterbeheerder in het gebied is het Waterschap 
Brabantse Delta. Het waterschap is beheerder van al het oppervlaktewater binnen haar 
beheersgebied. Het waterschap heeft onder andere als taken het onderhouden van 
waterlopen, het regelen van het waterpeil, het stellen van regels ten aanzien van 
beregening uit oppervlaktewater, het ecologisch inrichten van waterlopen en oevers, 
het zuiveren van afvalwater, het werken aan veilige dijken, en het zuiveren van 
rioolwater. De zorg voor de kwaliteit van het drinkwater ligt ook niet bij het 
waterschap, maar bij de waterleidingsmaatschappij.

Watertoets

Sinds juli 2003 is de watertoets wettelijk verankerd in het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening. Het besluit verplicht tot het opnemen van een beschrijving van de wijze 
waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding 
in de toelichting van alle ruimtelijke plannen.

Dit houdt in dat, afgezien van het watertoetsproces dat voor het bestemmingsplan 
Buitengebied is doorlopen, voor alle omgevingsvergunningen en wijzigingen van dit 
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bestemmingsplan eveneens de watertoets dient plaats te vinden. Er dient een 
volledige, heldere, zelfstandige afweging te worden gemaakt over de waterhuishoud-
kundige consequenties van de beoogde ingreep.
Het doel van de watertoets is dat water een volwaardige rol speelt in ruimtelijke 
plannen. Het middel dat de watertoets daarvoor gebruikt, is het zo vroeg mogelijk 
betrekken van de waterbeheerder bij een nieuw ruimtelijk plan. De watertoets 
betekent vooral meedenken vooraf. Eerste aanspreekpunt voor de gemeente is in 
principe het waterschap Brabantse Delta. Naast het waterschap zijn er nog andere 
waterbeheerders zoals de provincie (grondwaterbeheerder) en Rijkswaterstaat. 
Het waterschap coördineert het wateradvies. Van deze instantie is ook advies 
ontvangen en verwerkt. Daarnaast is tijdens de procedure gebleken, dat er een 
Rijksinpassingsplan Waterberging Volkerak-Zoommeer opgesteld en op 20 september 
2013 door de Minister vastgesteld. Rijkswaterstaat is waterkwaliteits- en scheepvaart-
beheerder van het Schelde-Rijnkanaal en waterbeheerder van het Volkerak-Zoommeer. 
Met Rijkswaterstaat is overleg geweest over de doorvertaling van dit Rijksinpassings-
plan naar het bestemmingsplan.
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Reserveringsgebieden waterberging

Waterbergingsgebieden zijn noodzakelijk om eventuele wateroverlast uit regionale 
watersystemen (beken, waterlopen) tegen te gaan.
Regionale waterbergingsgebieden betreffen gebieden die van oudsher al regelmatig 
overstromen, gebieden die door het waterschap hier concreet voor zijn ingericht 
danwel binnen de planperiode hiervoor nog ingericht zullen worden. Reserverings-
gebieden waterberging betreft gebieden die wellicht in de toekomst noodzakelijk zijn 
om water te kunnen bergen. Voor de planologische begrenzing en regeling van de 
regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging dient te 
worden aangesloten bij de Verordening Ruimte.

De Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 schrijft voor dat een bestemmingsplan dat 
is gelegen in een waterbergingsgebied mede strekt tot behoud van het waterbergend 
vermogen van dat gebied.

Voor enkele gronden van het plangebied in de voormalige Augustapolder geldt dat 
deze zijn aangewezen als reserveringsgebied voor waterberging. Voor deze gebieden 
geldt momenteel geen concrete waterbergingsopgave. Rekening houdend met 
klimaatverandering kan echter in de periode tot 2050 behoefte zijn aan extra gebieden 
voor een restopgave. De invulling hiervan is nog geenszins zeker.

Bij voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen dient in overleg met het waterschap 
getoetst te worden dat de ontwikkeling toekomstig gebruik van het gebied voor 
waterberging niet onmogelijk maakt. Dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld uitbreiding van een agrarisch bouwvlak, worden altijd voorgelegd aan 
het waterschap, waardoor toetsing aan de waterhuishoudkundige belangen 
gewaarborgd is. Een specifieke regeling en aanduiding is derhalve in dit bestemmings-
plan niet nodig.

Waterlopen

Alle hoofdwatergangen (zgn. A-watergangen) in het bestemmingsplan zijn tot ‘Water’ 
bestemd en mogen enkel in overeenstemming met hun functie gebruikt worden.
Daarnaast worden gronden gelegen tot 5 meter van de insteek van de hoofdwatergang 
mede bestemd voor waterstaatkundige doeleinden (keurzone). Het is verboden om 
binnen 5 meter van de insteek te graven, bomen te planten en bouwconcentraties op 
te richten, in verband met het beheer van de waterloop. Ter plaatse waar de afstand 
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van de bestaande bebouwing tot hoofdwatergangen minder is dan 5 meter is deze 
bebouwing gehandhaafd, ervan uitgaande dat ten tijde van realisering van deze 
gebouwen het waterschap daartoe ontheffing heeft verleend.
De overige (kleinere) watergangen zijn niet als zodanig bestemd.

Bijzondere aandacht geniet waterloop De Blaffert. Dit is een waterloop, opgenomen 
op de Waterlegger van het waterschap. De primaire loop zoals aangegeven op de 
Keur is bestemd als ‘water’. De Blaffert is als voormalige overgang van beek naar kreek 
echter voor de waterafvoer grillig van karakter. Deze grilligheid, met name 
gekenmerkt in de oeversopbouw, wordt ondervangen door in de bestemming 
‘natuur’ ook het water te regelen. Op deze wijze worden de bij de oever betrokken 
waterbelangen afdoende beschermd.

Voor de Molenplaat geldt, dat de huidige planologische situatie identiek is 
overgenomen van de vigerende (van kracht zijnde) situatie (Markiezaatsgebied). 
In de eigendomssituatie van de Molenplaat, een voormalig speciedepot van de Delta-
werken, is het zo dat Brabants Landschap het overgrote deel in bezit en (natuur)beheer 
heeft. De gemeente Bergen op Zoom heeft aan de oostpunt een klein deel in eigen-
dom en dat deel heeft een recreatieve bestemming. In de actuele situatie is dit deel 
begroeid met een populierenaanplant.

Bron: onswater.com Auteur: Ir. W. Lases
ZEELAND, ZOUT, ZOUTER, HET ZOUTST 2015
 
Het oorspronkelijke Deltaplan voorzag dan wel in een zoet Zeeuws merengebied, 
maar uiteindelijk bleven Oosterschelde en Grevelingen geheel zout. Vervolgens 
stopte de aanvoer van rivierwater. Zeeland lag nog nooit zo sterk in het zout 
als nu. Alsof dit niet erg genoeg is, beoogt de deltabeslissing Zoetwater (!) 
om Zeeland buitensporig in de pekel te leggen door beperkt getij op het 
Grevelingenmeer toe te laten en het zoete Volkerak-Zoommeer (VZM) te 
verzilten. Zo wordt de indringing van zout nog verder landinwaarts verlegd naar 
de West-Brabantse rivieren met vrijwel onomkeerbare effecten voor het 
grondwater. Ook richting Bergen op Zoom.
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Welk doel dienen deze rigoureuze en uiterst kostbare ingrepen? 

Waar draagt deze planvorming bij aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening en 
hoe verhoudt zich dit tot het algemeen belang? Ir. Wil Lases vraagt zich in dit artikel af 
welke argumenten de beleidsmakers hebben om daar geen rekening mee te houden. 

Natuurkrachten

In onze delta zijn we onderhevig aan de invloed van natuurkrachten op land en water 
en de interactie tussen zee en rivieren. Krachten die vele malen groter zijn dan de 
mens en die we alleen met inzicht en kennis enigszins kunnen geleiden. 
Zijn we de redenen voor het aloude visionaire Deltaplan voor de veiligheid en de 
waterhuishouding vergeten? Is het bewustzijn van de kracht en de macht van het 
water weggeëbd? Toch zal aan die lijn moeten worden vastgehouden om op lange 
termijn te kunnen overleven. 

Zoet water is kostbaar

De laatste vier eeuwen zijn onze zeearmen steeds sterker gaan uitschuren en 
dieper geworden. De verzilting nam daarmee sterk toe. Het zoutgehalte bleef 
evenwel vanaf de mondingen afnemen naar de Brabantse Wal, waar onder invloed 
van de rivierafvoeren het zoutgehalte het laagst was. Het zoutgehalte van water 
varieert van bijna 0 tot 19 gram Cl’/l. Zoet water voor de landbouw heeft een 
zoutgehalte van 0 tot 0,3 gram Cl’/l. Het maakt slechts 1,5% uit van het gehele 
interval aan zoutgehaltes. Het zo lang mogelijk zoet houden van oppervlakte- en 
grondwater is het algemene belang en gaat boven groepsbelangen. De mens leeft op 
het land van zoet water en wil overleven in de delta. Men moet zich dat goed bewust 
zijn. Daarbij komt dat zout water zwaarder is dan zoet water en het zoete(re) water 
gemakkelijk kan verdringen. Zoet water is uiterst gevoelig en een kostbaar goed.

Zelfredzaamheid eilanden gaat verloren

De eilanden konden zich goed redden met de zoetwaterbellen in de duinen en in de 
werpzanden, die eveneens boven de zeespiegel lagen. Hoe lager het zoutgehalte in 
de omgeving, hoe omvangrijker die zoetwaterbellen waren en kunnen zijn. Er komt 
inmiddels geen zoet water meer van de rivieren in de Oosterschelde en Grevelingen. 
Deze wateren zijn nog nooit zo zout geweest en zouden dat met de bedoeling van 
het Deltaplan en ook zonder infrastructuur in geen eeuwen geweest zijn.
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Door de deltabeslissing Zoetwater zal het Grevelingenmeer nog wat in zoutgehalte 
toenemen en het VZM, (Volkerak Zoommeer) dat zich al dertig jaar als zoet meer 
ontwikkelt, wordt volledig ecologisch teniet gedaan met een zoutgehalte van 10 tot 16 
gram Cl’/l. Dat is een aanmerkelijk hoger zoutgehalte dan vóór de delta-infrastructuur. 
Het open water in Zeeland wordt kunstmatig maximaal verzilt, zodat verdringing van 
het zoetere grondwater langzaam maar zeker plaatsvindt. De vraag naar zoet water op 
de eilanden en langs de rand van de lagere delen van de Brabantse Wal zal daardoor 
toenemen. Door afgravingen, zonder respect voor de natuur van het bestaande land, 
wordt steeds meer bodemweerstand tegen verzilting weggehaald. Dit heeft grote 
negatieve consequenties voor de mogelijkheden van zoetwaterbellen van enige 
omvang. Bovendien worden juist in de duinen en de hoog gelegen randen vakantie-
parken aangelegd, wat niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van zoet grondwater en de 
omvang er van. Het aanleggen van pijpleidingen vanuit het Brabantse om de eilanden 
van zoet water te voorzien en ’s winters te injecteren in de bodem voor de landbouw 
is lokaal beperkt haalbaar en niet duurzaam.

Deelbelangen blokkeren het algemeen belang

Terwijl in heel Nederland verzilting als een groot probleem wordt beschouwd, wordt 
deze in het zuidwesten in hoge mate gestimuleerd onder invloed van zoutlobby’s 
met relatief beperkte belangen. Landelijk uniformiteit in beleid ontbreekt. Sommige 
biologen beweren dat getij en zout bij Zeeland horen, maar verhullen de antropogene 
oorsprong van de zeegaten. De mens zelf gaf er de zee de kans het lage land zwaar 
aan te tasten. Dit resulteerde in eilandpolders te midden van zeegaten. Het verder 
binnenhalen van zout en getij is dan ook historisch geografisch onjuist.

Het primaire belang eerst

Het visionaire Deltaplan voorzag in het weer sluiten van de kustlijn voor optimale 
veiligheid en in versterking van de zoetwaterhuishouding voor de eilanden. 
Zoete Zeeuwse wateren, waaronder een zoet Grevelingenmeer. Daarmee werd vooruit 
verdedigd, zowel wat de waterveiligheid betrof als tegen de verzilting. Met de 
blijvende relatieve zeespiegelstijging zet de verzilting sluipend en ondermijnend door.
Primair van belang is het zoete(re) water naar de kust te brengen om de toenemende 
verzilting van bodem en oppervlaktewater landinwaarts zoveel mogelijk te vertragen. 
Daar zou maximaal op gestuurd moeten worden. Er kleven wellicht bepaalde 
onvolkomenheden aan het Deltaplan in biologische zin, maar deze hoeven niet te 
leiden tot onnodige tegendraadse ingrepen met schier onomkeerbare effecten.
Ir. W. Lases
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Bron: Adviesgroep Borm & Huijgens en Adviesgroep Haak & Stokman
‘EEN TOEKOMSTVISIE VOOR EEN KLIMAATBESTENDIG NEDERLAND’
Samensmelting planvorming

De ontwikkelde plannen van de Adviesgroep Borm & Huijgens en de Adviesgroep 
Haak en Stokman hebben een landelijk integrale aanpak, zoals de commissie 
Veerman beoogde. De plannen zijn ineen geschoven met als inzet een 
samenhangende invulling van de wateropgaven waarvoor ons land staat; 
een toekomstvisie voor een klimaatbestendig Nederland.

Vijf voor twaalf

‘Nederland moet niet wachten op de volgende watersnoodramp, maar nu met 
daadkracht gezamenlijk, vanuit een cultuurhistorisch besef, optreden tegen de klimaat-
effecten.’ Dit is de belangrijkste uitkomst van het symposium ‘Waterrijk Nederland 
vijftig jaar na nu’, dat de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op woensdag 
november 2009 in Utrecht organiseerde.
Als er niet tijdig begonnen wordt, staat men straks bij diverse wateropgaven met de 
rug tegen de muur. Het is gunstiger wanneer projecten voor het bereiken van kritieke 
tijdstippen gerealiseerd kunnen worden. In bestuurlijke en politieke kringen wordt nog 
altijd de ernst van de problematiek onderschat. Dit blijkt uit het ontbreken van beleid 
dat gericht is op een omvattend plan, om op tijd tot integrale oplossingen te komen. 
Het ontbreken van zulk beleid leidde in Nederland in het verleden herhaaldelijk tot 
rampen (bijvoorbeeld 1953). De belangen van waterveiligheid, zoetwatervoorziening 
en ecologie dienen behartigd te worden.

De roep om een integrale aanpak

Het advies van de commissie Veerman was geenszins bedoeld als een 
´dichtgetimmerd verhaal´. Het ontbreken van een centrale regie leidde er echter toe 
dat de aanbevelingen spoedig gehanteerd werden als richtlijnen. Daarmee zijn 
verschillende instanties, zoals regionale stuurgroepen en werkgroepen, zelf aan de 
slag gegaan en hebben meerdere plannen ontwikkeld. Deze plannen richten zich vaak 
op sectorale oplossingsrichtingen, op deelgebieden van de centrale problematiek, en 
dragen meestal een regionaal karakter. Helaas vormt de optelsom van deeloplossingen 
niet de integrale oplossing die op termijn voor heel Nederland veiligheid en 
leefbaarheid garandeerd.



De route naar de toekomst dient helder te worden
Er dient een duidelijk plan ontwikkeld te worden dat een integrale oplossing beoogt 
voor de grote opgaven waarvoor ons land staat, zoals:
• Waterveiligheid door veilige zeeweringen en beheersing van de rivieren
•  Zoetwatervoorziening door het behoud van watervoorraden en het voorkomen 
 van verliezen
• Ontwikkeling van gezonde estuaria
• Terugdringen van de voortschrijdende verzilting
• Realisatie van duurzame energievoorzieningen
• Verbetering van de infrastructuur Randstad
• Benutten van economisch rendabele oplossingen.

De ontstane situatie waarin ons land zich bevindt, beperkt de keuzemogelijkheden.
Wat staat ons (land) te doen?
• Inventariseren van de bestaande oplossingsrichtingen
•  Verzamelen van de bruikbare elementen daarvan, die samen kunnen leiden tot
 één integraal plan voor de oplossing van alle opgaven
• Ontwikkelen op bestuurlijk niveau van een beleid dat dit integrale plan waarborgt

Zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg

Momenteel is 1500 m3/s nodig om de indringing van zout tegen te gaan in de 
Nieuwe Waterweg. Dat is 40% van de totale rivierafvoer. Naar verwachting neemt in 
de komende eeuw de minimum zomerafvoer van 1700 m3/s af tot wellicht 700 m3/s 
(J. van Alphen, RWS Waterdienst, 2009). Dan gaat het met de zoutindringing allang 
mis. Afsluiting van de Nieuwe Waterweg is onontkoombaar.

Het tegengaan van het grootschalig waterverlies is ook van belang voor de herijking 
van de zoetwaterverdeling en het behoud van de zoetwatervoorraden.
Voor het zoetspoelen van poldersloten wordt eveneens 40% van al het rivierwater 
gebruikt. Bij zoetwaterschaarste neemt de vraag juist toe. Ook hier komt men 
spoedig klem te zitten.
Maar ook veiligheid speelt een rol bij de Nieuwe waterweg. De faalkans van de 
Maeslantkering wordt te groot en ook de hoogte van de kering laat te wensen over. 
Een veiliger afsluiting van de Nieuwe waterweg met schutsluizen in zee lijkt het meest 
geschikt. Aanleg in zee vormt geen tijdelijke belemmering voor de scheepvaart. 
Hierbij blijven de westwaarts nog uit te breiden zeehavens van de Europoort open. 
Er kan tegelijkertijd een spuimogelijkheid ten oosten van de zeesluizen aan de 
noordzijde van de Nieuwe Waterweg aangelegd worden.
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Extreme rivierafvoeren

De gletsjerrivier verdwijnt, we verwachten moessonregens en extreme droogte. 
De rivierafvoeren worden net zo wisselend als het weer. Men waarschuwt voor 
ernstige zoetwatertekorten in de zomer. Na de maatregelen in het kader van Ruimte 
voor de Rivier, gaat de Zuidwestelijke Delta de klappen opvangen. Maximale berging 
en spuimogelijkheden dienen benut en uitgebreid te worden.
De meest voor de hand liggende verwachtingen zijn een zeespiegelstijging van 
30 tot 40 cm per eeuw, een maximum piekafvoer van 16.000 m3/sec en een afname 
van de minimum zomerafvoer van 1700 m3/sec naar 700 m3/sec in 2100.

Doorstroming en routeverlenging naar zee

De ecologische versterking van de delta krijgt gestalte in de estuariene dynamiek, 
middels open verbindingen tussen zee en rivieren. Voor ontwikkeling van estuariene 
dynamiek en het gelijktijdig beperken rivieropwaartse invloed van de zee, zijn er twee 
maatregelen: Het rivierwater laten meanderen in de bestaande deltawateren en de 
routes verlengen middels een lagune of een omdijkt stroomtraject in zee. 
Een meanderende rivier zorgt voor vertraging van doorstroming. Dit is bij geringe 
rivierafvoeren gunstig.

Echter, bij (extreem) hoge afvoeren is het zaak om de doorvoer zo gericht mogelijk 
te houden. Dat betekent dat er onder die omstandigheden in de Zuidwestelijke Delta 
meteen al gespuid wordt door de Haringvlietsluizen en bij de Afsluitdijk eveneens de 
bestaande spuisluizen in gebruik gesteld worden.
Voor tijdelijke rivierwaterberging en afvoer worden het IJsselmeergebied en de 
Zuidwestelijke Delta ingezet. De bergingscapaciteit van het IJsselmeer voldoet aan de 
veiligheidseisen en met een verlenging van het traject van afstroom rond de Afsluitdijk 
kan een permanente open verbinding worden gemaakt met de Waddenzee. Voor de 
Zuidwestelijke Delta ligt er een optimale kans om het rivierwater te laten afstromen, 
middels een doorsteek bij Goeree, via Grevelingen en Oosterschelde. Hierbij wordt de 
compartimentering van de deltawateren opgeheven, neemt de opvangcapaciteit 
maximaal toe en verbetert de waterkwaliteit. De Zuidwestelijke Delta speelt de 
belangrijkste rol in rivierwaterafvoer en bij het herstel van estuariene dynamiek. 
Het nastreven van een stabiel dynamisch milieu en van een min of meer vaste locatie 
van de overgang van zoet naar zout, zijn mogelijk middels bijsturen met spuisluizen, 
kribben en stormvloedkering.
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Doorstroming speelt er een belangrijke rol voor de verbetering van de milieukwaliteit, 
de voeding van schelpdierculturen en het bestrijden van blauwalgen.

Alle wateren worden onderdeel van één groot systeem in open verbinding met zee, 
dat zich op natuurlijke wijze verder mag ontwikkelen. Een eco-economisch aspect is, 
dat de belangrijkste zoetwatervoorraden van Nederland hierbij behouden blijven.
Er worden momenteel uiteenlopende inrichtingsplannen voorgesteld die niet voldoen 
aan de genoemde voorwaarden. Zo geeft het toelaten van zout in het Volkerak-
Zoommeer niet alleen een wijziging van het milieu, maar werkt het ook 
verzilting van de regio in de hand. Het maakt het een toekomstige open 
verbinding van het Volkerak met het Haringvliet en Hollandsch Diep onmogelijk 
en het vernietigt het de zoetwatervoorraad. Omdat het zoute en brakke water 
veel invloed krijgt in de Zuidwestelijke Delta is het behoud van de zoetwater-
voorraden Volkerak-Zoommeer en Haringvliet van groot belang.

De Haakse Zeedijk

Met de aanleg van de Haakse Zeedijk wordt een nieuwe kustlijn gedefinieerd die 
vijfentwintig kilometer westelijk ligt van de huidige kust. Deze kustlijn zonder 
uitstulpingen is geschikt voor natuurlijke zandaanlanding en duinontwikkeling. 
Met dwarsdijken naar de huidige kust ontstaan er drie kustbekkens.
De aanleg van de Haakse Zeedijk is van belang voor een klimaatbestendig Nederland. 
De kustbekkens zijn primair gericht op waterveiligheid en vervolgens op estuariene 
dynamiek (Zuidbekken), noodberging (Zuid- en Midbekken) en zoetwaterbuffering 
(Noordbekken).

Het Midbekken en het Noordbekken zijn na aanleg meteen gesloten en blijven 
beneden gemiddeld zeepeil. Samen beschermen ze de Hollandse kust en gaan ze zoute 
kwel tegen.

Een laag peil in het Midbekken betekent dat bij hoge afvoeren ook de Nieuwe 
Waterweg het overtollig rivierwater kan spuien. Een gesloten Rijnmond kan onder alle 
omstandigheden hier haar water lozen.

Vervolgens gaat de aandacht naar energievoorziening, infrastructuur, recreatie en 
woningbouw. Het totaalplaatje van de diverse inrichtingen met onder meer een 
luchthaven, een uitbreiding van de Maasvlakte, windmolenparken, energiecentrales, 
woonkernen, wegen en havens, recreatiegebieden en natuur behoort nog nader 
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uitgewerkt te worden. Inrichtingssuggesties en voorlopige berekeningen zijn 
voorhanden.

Een gezamenlijke delta

De aanleg van een Zuidbekken vergroot de delta en is een logisch vervolg op de 
genoemde routeverlenging naar zee. Met een hoge dijk om de Voordelta vanaf 
Walcheren tot aan de Europoort ontstaat een lagune. In de openingen naar zee kunnen, 
tegen de tijd dat de stormvloedkering Oosterschelde is afgeschreven, brede 
stormvloedkeringen worden aangebracht. Zo wordt de estuariummonding langer en
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vergroot. In deze lagune is sprake van estuariene dynamiek. Ze fungeert als 
kraamkamer voor de zee en als verbindingszone met de grote rivieren. 
Ze omvat de gezamenlijke monding van Rijn, Maas en wellicht ook Schelde.

Het is mogelijk dat in de toekomst, na een afsluiting van de Westerschelde met 
zeesluizen, er een open verbinding via de Oosterschelde gecreëerd gaat worden. 
Dan is de getijdenslag bij Antwerpen heel wat minder.

Bij tijdelijke afsluiting van het Zuidbekken met de keringen wordt de totale 
noodopvang voor rivierwater meer dan verdubbeld en is Nederland op extreem hoge 
rivierafvoeren voorbereid.

Stapsgewijze aanpak

Elke stap van een deltaprogramma dient genomen te worden in samenhang en 
gericht op de lange termijn. Het heeft de voorkeur dat elk project een afgerond en 
rendabel geheel is. Er is in november 2009 gestart met de herijking van de landelijke 
zoetwaterverdeling en deze wordt in 2015 voltooid. In deze periode is het van belang 
om de met de herijking samenhangende zaken voor te bereiden. De hoogste prioriteit, 
in verband met waterveiligheid en zoetwaterverlies, heeft de aanleg van zeesluizen 
voor de Nieuwe Waterweg. De beslissing hierover dient spoedig genomen te 
worden, zodat de voorbereidingen kunnen starten. Dit geeft zekerheid voor de 
zoetwaterverdeling in combinatie met de herinrichting van de Zuidwestelijke Delta, 
het IJsselmeer en alle overige deelplannen. Verder in de tijd wordt het, gezien de 
onzekerheden, moeilijker om aan te geven wanneer bepalende maatregelen 
moeten worden. Deze maatregelen zijn vaak tijdgebonden, afhankelijk van een 
volgorde of van nog onzekere ontwikkelingen zoals de mate van zeespiegelstijging.

Een streefbeeld als basis

Deze bijdrage beslaat slechts enkele pagina´s. Voor een nadere uitwerking zal nog zeer 
veel moeten gebeuren. Het geschetste toekomstbeeld kan mogelijk als uitgangspunt 
fungeren voor een plan voor een klimaatbestendig Nederland. Het zou een basis 
kunnen vormen voor combinaties met relevante visies. Een streefbeeld zoals de 
commissie Veerman voor ogen had en van waaruit een samenhangende invulling voor 
het deltaprogramma ontwikkeld kan worden.
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Bron: Auteur: Patrick Kiden. Belgeo. Belgisch tijdschrift voor Geografie De evolutie 
van de Beneden-Schelde in België en Zuidwest-Nederland na de laatste ijstijd

Deze bijdrage geeft een overzicht van de evolutie van de Beneden-Schelde in België 
en Zuidwest-Nederland tijdens het Laatglaciaal en het Holoceen, met speciale aandacht 
voor recente ontwikkelingen in het onderzoek. Tijdens het Laatglaciaal loopt de Schelde 
in Nederland in een diep dal in noordelijke richting. Als gevolg van de Holocene 
zeespiegelstijging dringt de zee dit dal binnen, waardoor het rivierverhang sterk 
vermindert. Rond 6000 jaar geleden kent de mariene invloed in Zeeland een eerste 
maximum en reikt dan tot op Belgisch grondgebied. Hierna neemt de mariene invloed 
sterk af en ontwikkelt zich achter de kustbarrière een uitgestrekt veengebied. 
Rond het begin van onze tijdrekening vergroot de mariene invloed weer. De getijden in 
de Schelde nemen langzaam toe en de veengroei stopt. Sinds ca. 1100 nChr. is de 
getijdenamplitude in de Schelde sterk toegenomen door het ontstaan en ontwikkeling 
van de Westerschelde en door menselijke ingrepen (bedijkingen en later 20ste eeuwse 
baggerwerken).

Plan
Inleiding
De Laatglaciale Schelde in Nederland
De Holocene zeespiegelstijging in Zeeland: gegevens uit het Laat-Pleistocene 
Scheldedal
Holocene rivierevolutie en mariene invloed in de Beneden-Schelde
Een verdrinkend rivierdal
Toenemende mariene invloed
Algemene veengroei
Hernieuwde mariene invloed
De ontwikkeling van het Wester schelde-estuarium
Evolutie van de riviergradiënt onder invloed van de zeespiegelstijging

Inleiding

In de voorbije vijftien jaar is de kennis van de postglaciale ontwikkeling van de Schelde 
sterk toegenomen. Zo is vooral vanaf 1990 veel bekend geworden over de Schelde 
in Zuidwest-Nederland (Zeeland), en over de invloed van de zeespiegelstijging op de 
ontwikkeling van de Schelde. Deze bijdrage geeft een overzicht van een aantal van 
deze nieuwe resultaten en inzichten in verband met de evolutie van de Schelde in het 
Laat glaciaal en het Holoceen. Daarbij worden enkel de Beneden-Schelde – het deel van 
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de Schelde stroomafwaarts van Gent – en de Scheldeloop in Nederland beschouwd, 
waarmee thematisch het onderwerp ook beperkt is tot dat deel van de rivier waarvan 
de postglaciale ontwikkeling in min of meer sterke mate door de Holocene zeespiegel-
stijging is beïnvloed. Omdat het calibreren van 14C-dateringen in dit tijdsbereik geen 
problemen meer stelt en het gebruik van een lineaire tijdschaal wenselijk is, zijn alle in 
deze bijdrage vermelde ouderdommen en jaartallen uitgedrukt in kalenderjaren.

De Laatglaciale Schelde in Nederland

Het Laatglaciaal, van ongeveer 15500 tot 11500 jaar geleden, vormt de overgangs-
periode tussen de laatste ijstijd en de huidige warme tijd, het Holoceen. Tijdens het 
Laatglaciaal vonden belangrijke veranderingen in het landschap plaats, waarvan het 
resultaat dikwijls nog goed zichtbaar is.

De ligging en het uitzicht van de Laat glaciale Schelde zijn in België redelijk goed 
bekend, omdat de afzettingen en reliëfsvormen ervan aan of dichtbij de oppervlakte 
liggen. De Laatglaciale Schelde wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
fossiele meanderbochten, die aanzienlijk groter zijn dan die van de huidige Schelde 
en wijzen op piekdebieten die 3 tot 5 keer groter waren dan die van de huidige rivier 
(Kiden, 1991). Deze grootschalig-meanderende Schelde sneed zich enkele meters in 
ten opzichte van de verwilderde rivier die actief was tijdens de laatste fase van het 
Weichsel-Pleniglaciaal. Hierdoor wordt de riviervlakte van deze Laatglaciale 
meanderende Schelde op vele plaatsen begrensd door een duidelijke steilrand, die 
meestal ook de rand vormt van de huidige overstromingsvlakte van de Schelde 
(Kiden en Verbruggen, 2001). van grote meanderbochten, dikwijls met duidelijke 
kronkelwaardruggen (point bars) zijn o.a. te vinden in Kalken en in Berlare
(De Coster, 1982), maar zijn ook elders langs de Schelde en haar bijrivieren in het 
landschap zichtbaar. Stroomafwaarts van Dendermonde verdwijnen deze afzettingen 
en landvormen onder een dun dek van veen en Laat-Holocene klei, maar ook daar zijn 
de Laatglaciale beddingen aan de hand van boorgegevens te vervolgen, bv. bij Temse 
en Antwerpen (Mijs e.a., 1983; Kiden en Verbruggen, 1987; Kiden, 1989a; Kiden, 
1991). Nog verder stroomafwaarts echter, vooral ten noorden van de Nederlandse 
grens, komen de Laatglaciale Schelde-afzettingen steeds dieper onder het maaiveld 
te liggen en worden ze moeilijker bereikbaar voor boringen. Dit is dan ook de 
hoofdreden waarom ze tot in het begin van de jaren 1990 in Nederland zo goed als 
onbekend waren. Wel had paleobotanisch onderzoek in oostelijk Zeeland op een aantal 
plaatsen gyttja’s en rivierafzettingen van Laatglaciale of Vroeg-Holocene ouderdom 
aangetoond, die gelijkenis vertoonden met wat ook verder stroomopwaarts in België 
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uit de Scheldevallei bekend was (zie bijvoorbeeld De Jong, 1966, 1967 en 1970). 
Het bleven echter verspreide gegevens waarvan het verband met de Schelde niet 
duidelijk was, en waarmee de rivierloop niet gereconstrueerd kon worden. Pas bij de 
kartering van het laatste blad van de geologische kaart van Zeeland, in het uiterste 
oosten van de provincie, kwam hierin meer klaarheid.

Aan de hand van een groot aantal boringen kon door Vos (1992) en Vos en 
Van Heeringen (1997) een gedetailleerde reconstructie gemaakt worden van het 
Pleistocene reliëf zoals dat waarschijnlijk aan het begin van het Holoceen in Zeeland 
bestond, dus voordat het door de steeds stijgende zeespiegel werd overstroomd en 
door diepe getijdengeulen werd versneden. Samen met een gelijkaardige kaart voor 
het Belgisch deel van het Beneden-Scheldedal ontstond zo een beeld van het reliëf 
op het einde van de laatste ijstijd in zuidwest-Nederland en in het Scheldedal 
stroomafwaarts van Antwerpen (Kiden, 1995) 

Hoogteligging van het Pleistocene oppervlak langs de Schelde stroomafwaarts van Antwerpen, 

vóór de verdrinking door de Holocene zeespiegelstijging.

Donkere kleuren geven een diepere ligging aan. De zwarte punten zijn locaties van 14C-dateringen van de 
basis van het basisveen op het Pleistocene substraat. 

Hoogteligging van het Pleistocene oppervlak langs de Schelde stroomafwaarts van Antwerpen, 

vóór de verdrinking door de Holocene zeespiegelstijging.
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De ligging van de verschillende Scheldelopen stroomafwaarts van Antwerpen sinds het 
einde van de laatste ijstijd. Ouderdommen BP zijn kalenderjaren vóór de jaartelling 0.

Deze reconstructie toont de voortzetting op Nederlands grondgebied van het Laat-
Pleistocene dal van de Schelde. Het is duidelijk dat er op het einde van de laatste 
ijstijd nog helemaal geen sprake was van een Wester- of Oosterschelde. De Schelde-
paleovallei loopt in een aantal grote bochten door het oostelijk deel van Zuid-Beveland 
en Tholen naar Sint-Philipsland. Verder stroomafwaarts kan de toenmalige Scheldeloop 
vooralsnog niet vervolgd worden. Mogelijk liep ze verder noordelijk door Overflakkee, 
om ten zuidwesten van Rotterdam in het gemeenschappelijke dal van de Rijn en de 
Maas uit te monden. De Gans en van Gijssel (1996) veronderstellen een meer noord-
westelijke richting vanaf Sint-Philipsland, ongeveer op de plaats van de Grevelingen 
tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Een precieze reconstructie wordt 
bemoeilijkt doordat eventuele Laatglaciale of oudere Schelde-afzettingen in dit gebied 
bedolven liggen onder meer dan 20 m jongere sedimenten, of werden opgeruimd door 
de insnijding van recentere getijdegeulen en zeearmen.

De ligging van de verschillende Scheldelopen stroomafwaarts van Antwerpen sinds het 
einde van de laatste ijstijd. Ouderdommen BP zijn kalenderjaren vóór de jaartelling 0.
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Het Laat-Pleistocene Scheldedal is ingesneden tot een diepte van ongeveer 
-6 m TAW te Antwerpen, -10 m bij de Belgisch-Nederlandse grens en -16 m bij 
Anna Jacobapolder op Sint-Philipsland. In Nederland ligt de paleovallei aan de voet 
van de Brabantse Wal, een prominente steilrand die tot +20 m hoog is en bestaat 
uit Onder-Pleistocene estuariene afzettingen. Aan de westzijde wordt het Scheldedal 
begrensd door de relatief smalle, noord-zuid gerichte Rug van Rilland, waar de top van 
het Pleistoceen substraat een hoogte bereikt van -4 m. Ten westen van de Rug van 
Rilland heeft het Pleistoceen oppervlak een vlakke, amfitheater-achtige vorm en helt 
geleidelijk af naar het noordwesten en noorden.

Met de reconstructie van het Laatglaciale Scheldedal wordt ook duidelijk wat de bron 
was van het zand dat het grote duincomplex bovenop de Brabantse Wal vormde. 
Dit duingebied, waarvan de hoogste toppen meer dan +30 m bereiken, strekt zich uit 
van ten noorden van Bergen op Zoom tot voorbij de Belgisch-Nederlandse grens in 
het zuiden en omvat ook het duingebied van de Kalmthoutse Heide op Belgisch 
grondgebied. Het bestaat in aanleg uit Laatglaciale rivierduinen zoals die ook verder 
stroomopwaarts langs de Schelde en bijrivieren in België worden aangetroffen 
(bv. bij Berlare,) (Mijs, 1974), of langs de Maas en de Rijn in Nederland. Tijdens het 
Holoceen zijn vele van deze rivierduincomplexen, meestal onder invloed van 
menselijk ingrijpen, opnieuw verstoven tot zogenaamde stuifzanden, waarbij dikwijls 
grote paraboolduinen werden gevormd.

Gestoken boringen in het Scheldedal in Nederland (bij voorbeeld ten westen van 
Bergen op Zoom onder de Ooster schelde) tonen aan dat de zandige Pleistocene 
rivierafzettingen grote hoeveelheden herwerkt Tertiair schelpenmateriaal bevatten. 
Dit materiaal is afkomstig uit schelpenrijke Laat-Tertiaire afzettingen die in het 
Antwerpse havengebied dichtbij het oppervlak komen (zie bijvoorbeeld Louwye e.a., 
2004) en daar werden aangesneden door de Laat-Pleistocene Schelde. 
Ouderdomsbepaling van deze zandige rivierafzettingen met bijvoorbeeld luminiscentie-
dateringen zou nieuw licht kunnen werpen op de ouderdom van de zogenaamde 
‘Antwerpse Schelde’ en daarmee mogelijk ook op het tijdstip van ontstaan van het 
‘doorbraakdal van Hoboken’ tussen Antwerpen en de Rupelmonding, waar de Schelde 
doorheen de cuesta van de Boomse Klei breekt (Tavernier en De Moor, 1974).

De Holocene zeespiegelstijging in Zeeland: gegevens uit het 
Laat-Pleistocene Scheldedal

Door het afsmelten van de grote landijskappen steeg tijdens en na het einde van de 
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laatste ijstijd de zeespiegel snel: van meer dan 30 m onder het huidige zeeniveau 
rond 10000 jaar geleden tot -7 m 7000 jaar geleden. Voor de reconstructie van de 
Holocene zeespiegelstijging gebruikte Jelgersma (1961) basisveendateringen uit het 
Nederlandse kustgebied. De dateringen uit Zeeland bleken aanzienlijk hoger te liggen 
dan dateringen van vergelijkbare ouderdom uit de rest van Nederland. 
Volgens Jelgersma (1961) kon dit verklaard worden door de geringere bodemdaling 
van Zeeland ten opzichte van de rest van Nederland, of door de grotere getijden-
amplitude in Zeeland, waardoor het basisveen op een hoger niveau ten opzichte van 
het gemiddeld zeepeil gevormd kon zijn. Van de Plassche (1982) toonde bovendien 
aan dat het waarschijnlijk was dat op een aantal bemonsteringspunten van Jelgersma 
(1961) het basisveen zich meerdere meters boven de toenmalige zeespiegelstand had 
gevormd door grondwaterkwel op het slecht afwaterende Pleistoceen oppervlak.

De hypothese van Van de Plassche (1982) werd bevestigd door meer recente 
basisveendateringen uit het Laatglaciale Scheldedal. Deze blijken consistent lager te 
liggen dan dateringen van vergelijkbare ouderdom van Jelgersma (1961) uit de rest 
van Zeeland, en vormen bijgevolg een betere benadering voor de Holocene zeespiegel-
stijging (Kiden, 1995). Dit maakt het paleo-Scheldedal bij uitstek geschikt voor 
zeespiegelreconstructie. Dit heeft verschillende redenen. Omdat het dal het laagste 
deel was in het landschap zullen dateringen van de onderkant van het basisveen al 
vroeg de stijging van de zeespiegel registreren. Bovendien helde de grondwatertafel af 
naar het diep ingesneden Scheldedal, waardoor de kans kleiner is dat basisveengroei 
optrad ver boven de toenmalige zeespiegelstand (zoals het geval was op het vlakkere 
deel van het Pleistocene oppervlak ten westen van de Rug van Rilland. Verder werd 
ook het rivierverhang minimaal zodra het gebied binnen de directe invloedssfeer van 
de zee kwam.

Na 1995 is een uitgebreide campagne opgezet om nieuwe basisveendateringen te 
verkrijgen uit het paleo-Scheldedal in Zeeland. Deze nieuwste zeespiegelgegevens 
geven aan dat de curve voor de Holocene zeespiegelstijging in Zeeland weliswaar lager 
ligt dan werd aangenomen door Jelgersma, maar dat ze nog steeds consequent hoger 
ligt dan in West- en Noord-Nederland. Dit kan alleen maar verklaard worden doordat 
er een geringere bodemdaling plaatsvond in Zuidwest-Nederland (Kiden, 1995). 
Nauwkeurige analyse van zeespiegelgegevens uit het Belgisch-Nederlandse 
kustgebied heeft aangetoond dat een deel van dit verschil in bodemdaling te wijten 
is aan de tektonische opheffing van België ten opzichte van Nederland. Het grootste 
deel echter wordt veroorzaakt door glacio- en hydro-isostatische effecten als gevolg 
van het afsmelten van de Scandinavische ijskap na het maximum van de laatste ijstijd 
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(Kiden e.a., 2002, Vos en Kiden, 2005). Door de gewichtsvermindering als gevolg van 
het afsmelten van de dikke ijskap komt de aardkorst omhoog in het gebied onder de 
voormalige ijskap. In de brede zone rond de vroegere ijskap vindt het omgekeerde 
plaats: daar zakt de aardkorst weg. De zone met maximale daling ligt waarschijnlijk in 
Noord-Nederland, Noord-Duitsland en onder het noordelijke Nederlands-Duitse deel 
van de Noordzee (Kiden e.a., 2002). België en Zuidwest-Nederland liggen ten zuiden 
van deze zone en hebben daardoor een geringere daling ondergaan.

Holocene rivierevolutie en mariene invloed in de Beneden-Schelde
Een verdrinkend rivierdal

Bij het begin van het Holoceen, rond 11500 jaar geleden, stond de zeespiegel nog 
te laag om enige invloed te hebben op de evolutie van de Beneden-Schelde in 
Zeeland en België (zie boven). Door de klimaatsverbetering en de sterke uitbreiding 
van de vegetatie na de laatste ijstijd werd de rivierafvoer lager en meer gelijkmatig. 
Het waterpeil in de rivier daalde en delen van de Laatglaciale beddingen begonnen 
zich op te vullen met gyttja (organisch sediment) en veen. Deze evolutie wordt 
geïllustreerd door een recent onderzoek in het Laatglaciale/Holocene Scheldedal bij 
Kreekrak in Zeeland (Bos et al., 2005). In een verlaten Laatglaciale rivierbedding 
vormde zich een ondiep meer, waarin gyttja en later veen werd afgezet. Bij het begin 
van het Holoceen verminderde de aanvoer van stromend (rivier)water in het meer, 
terwijl de grondwaterkwel toenam. De kwel was voornamelijk afkomstig van het 
nabijgelegen hoog van de Brabantse Wal. Ook elders aan de voet van de Brabantse 
Wal vormden zich kalkmeertjes door de sterke kalkrijke grondwaterkwel tijdens het 
Preboreaal en Boreaal.

De invloed van de zeespiegelstijging werd eerst voelbaar in het laagste, meest stroom-
afwaartse deel van de benedenloop in Nederland en drong langzaam stroomopwaarts 
door naargelang het zeepeil steeg. Reeds rond 8000 jaar geleden was brak water en 
zwakke getijdenwerking aanwezig in de Schelde tot bij de Belgisch-Nederlandse grens 
(Vos en de Wolf, 1997). Ook in meer stroomopwaartse delen van de Beneden-Schelde 
was de invloed van de zeespiegelstijging merkbaar, zij het op onrecht streekse wijze. 
De stijgende zeespiegel veroorzaakte daar een vermindering van het verval van de 
rivier en een versnelde grondwaterstijging, waardoor het veen in de riviervlakte sneller 
opgroeide (Kiden, 1991).

De Schelde vervolgde tijdens het eerste deel van het Holoceen nog steeds haar 
noordelijke loop aan de voet van de Brabantse Wal. Rond 8000 jaar geleden mondde 
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ze ten noorden van Tholen uit in een uitgestrekte brakwaterlagune aan de landzijde 
van een breed getijdengebied achter de toenmalige kustlijn, dat bestond uit slikken, 
schorren en getijdengeulen (Vos en Van Heeringen, 1997).

Toenemende mariene invloed

De voorloper van de huidige Ooster schelde ontstond in de periode tussen 7400 en 
6300 voor heden. Een belangrijke getijdengeul ontwikkelde zich ongeveer op de plaats 
van de huidige Oosterschelde, erodeerde het ondertussen door de stijgende zeespiegel 
overstroomde laagste, noordelijke deel van de Rug van Rilland en maakte oostwaarts 
doorheen Tholen contact met de noordwaarts stromende Schelde. De Schelde ging 
gebruik maken van deze kortere verbinding met de zee in noordwestelijke richting. 
De noordelijke loop raakte in onbruik en werd opgevuld met klei en veen 
(Vos en Van Heeringen, 1997).

Een belangrijke vaststelling was dat tussen 6000 en 5700 jaar geleden kortstondig 
brakwater-getijdeninvloed aanwezig was in de Beneden-Schelde op Belgisch 
grondgebied stroomafwaarts van Antwerpen, toen ook in Zeeland de mariene 
afzettingen hun maximale uitbreiding kenden. In deze periode werd een laag 
brakwaterklei afgezet te Doel en Kallo (Minnaert en Verbruggen, 1986; Verbruggen 
en Denys, 1991). Deze afzettingen vormen de verst waargenomen uitbreiding van de 
mariene invloed in de Beneden-Schelde tijdens het Midden-Holoceen.

Algemene veengroei

Vanaf ongeveer 5700 jaar geleden nam de snelheid van de zeespiegelstijging af 
waardoor een kustbarrière werd opgebouwd met zeegaten die zich geleidelijk sloten. 
De doorstroomopening van de getijdengeulen verkleinde, waardoor de getijden-
werking landinwaarts sterk werd gedempt. Hierdoor verdween in de Beneden-Schelde 
stroomaf van Antwerpen ook de brakwater-getijdeninvloed. Het slikken- en 
schorrengebied achter de kustbarrière in Zeeland verlandde en veranderde in een 
groot veengebied.

Op Nederlands grondgebied kronkelde de Schelde zich als een kleine rivier door het 
veen. Een oude Scheldeloop uit deze periode bij Poortvliet op Tholen is ongeveer 
100 m breed en maximaal 7 m diep, en kende slechts zwakke of helemaal geen 
getijden (Vos en van Heeringen, 1997). De afmetingen komen overeen met die van 
riviergeulen uit de (getijdenloze) Boven-Schelde en uit de Beneden-Schelde vóór die 
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aan getijdenwerking onderhevig was (zie onder). Langs de Beneden-Schelde 
stroomop van Antwerpen zijn in het veen weinig sporen van een rivierloop terug te 
vinden. Alleen zeldzame, dunne lenzen kleiig zand duiden op de aanwezigheid van 
stromend water. De Schelde had een zeer klein verval en stroomde langzaam door een 
uitgestrekt elzenbroek dat bijna de hele riviervlakte innam. De rivier had mogelijk 
een anastomoserend patroon (sensu Smith, 1983), met meerdere ondiepe, smalle 
beddingen en een geringe sedimentlading van kleiig en fijnzandig materiaal (Mijs e.a., 
1983; Kiden, 1991). Het kleiig materiaal in suspensie werd bij overstromingen in de 
hele riviervlakte afgezet en geeft aan het veen een kleiig karakter.

Hernieuwde mariene invloed

Vanaf enkele eeuwen voor onze tijdrekening werd de beschermende kustbarrière 
plaatselijk doorbroken en nam de mariene invloed in Zeeland weer toe (Vos en van 
Heeringen, 1997). Zeegaten en getijdengeulen werden breder en dieper. Op de plaats 
van de huidige Westerschelde-monding ontstond waarschijnlijk een klein zeegat met 
getijdengeul-systeem, maar de Schelde mondde nog steeds via de Oosterschelde in 
zee uit en van een verbinding met de Westerschelde-in-aanleg was nog geen sprake. 
Door de vergroting van de zeegaten nam de getijdenwerking in de Schelde toe, 
eerst stroomafwaarts en later ook meer stroomopwaarts. Naar het einde van de 
veenvorming toe kan in het veen een hernieuwde vervochtiging van het milieu 
worden vastgesteld, gepaard gaande met de aanvoer van brak water (Denys en 
Verbruggen, 1989). Stroomop van Antwerpen was echter geen brakwaterinvloed 
merkbaar.

Ongeveer vanaf het begin van onze tijd rekening veroorzaakten de toename van de 
getijdenwerking en de aanvoer van brak water het einde van de veenontwikkeling 
en de afdekking van het veen door een kleilaag. Dat gebeurde niet overal tegelijk. 
In Zeeland stopte de veengroei op sommige plaatsen al rond de Romeinse tijd maar 
bleef het veen op andere plaatsen tot 600 NaChr. doorgroeien (Vos en van 
Heeringen, 1997). Langs de Beneden-Schelde op Belgisch grondgebied eindigde de 
veengroei bij Doel bij het begin van onze tijdrekening (Minnaert en Verbruggen, 1986; 
Denys en Verbruggen, 1989), maar pas rond 500 à 600 na Chr. verder stroomopwaarts, 
in Oosterweel bij Antwerpen (Kiden, 1989b). Ook stroomop van Antwerpen kon het 
veen tot 500 à 600 naChr. blijven doorgroeien (Verbruggen, 1971). Omdat de getijden-
werking op Belgisch grondgebied tot 1100 na Chr. nog zeer gering was werd slechts 
een dun kleipakket op het veen afgezet (Denys en Verbruggen, 1989; Kiden, 1989b).
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Het preciese begin van de getijdenwerking en mariene invloed in de Beneden-Schelde 
op Belgisch grondgebied is nog onderwerp van discussie. Volgens Verbruggen (2002) 
was er minstens vanaf de 3de – 4de eeuw naChr. toenemende mariene invloed en 
getijdenwerking merkbaar in de Schelde stroomaf van Antwerpen op Belgisch 
grondgebied. (Red. Is natuurlijk de Duinkerkentransgressie) De bron van deze vroege 
mariene invloed was zeer waarschijnlijk de Oosterschelde-monding (Denys en Verbrug-
gen, 1989). Het ontstaan van de Westerschelde als nieuwe verbinding van de Schelde 
met de zee kan immers op basis van de beschikbare geologische en historische gege-
vens gedateerd worden in de periode van ca. 800 tot 1100 naChr. (Vos en van Heerin-
gen, 1997). Volgens Vos en van Heeringen (1997) en Vos en de Wolf (1997) was er 
echter verder stroomafwaarts in de Oosterschelde, bij Poortvliet op Tholen, geen brak 
water aanwezig vóór 300 na Chr.. 
De hypothese dat mariene invloed in de loop van de 4de eeuw via de 
Oosterschelde tot Belgisch grondgebied doordrong is met alle bovenstaande feiten 
in overeenstemming, hoewel misschien nog kleine dateringsverschillen overblijven. 
Vervochtiging in het veen vóór die tijd, zoals vastgesteld door Denys en Verbruggen 
(1989), zou dan mogelijk te wijten kunnen zijn aan een toenemende zoetwater-
getijdeninvloed, als voorloper van brakwater-getijdenwerking. Het is ook de vraag of 
de gebruikte milieureconstructies niet hun detectie limieten naderen van bv. zoet- en 
brakwater-invloed, en of door de (meestal onvoldoende bekende) paleogeografie rond 
de onderzochte sites in relatie tot de toenmalige rivierbedding geen significante 
verschillen mogelijk zijn tussen de saliniteit van het lokale milieu en de condities 
in de rivierloop zelf, waardoor de brakwater-invloed in de rivier zelf onderschat 
zou kunnen worden.

Langs de Beneden-Schelde zijn restanten van de rivier uit de periode rond het begin 
van de getijdenwerking slechts zelden bewaard gebleven, omdat de rivierbedding later 
sterk is verbreed door de steeds krachtiger wordende getijden-erosie. Hierdoor werden 
de sporen van deze oude Scheldeloop meestal opgeruimd. Het mooiste voorbeeld is 
de ‘Oude Schelde’ bij Temse, die in de 13de eeuw werd afgesneden van de huidige 
Schelde (Mees, 1914; Mijs e.a., 1983; Kiden, 1989a). De Oude Schelde had een 
gemiddelde breedte van ongeveer 75 m, wat erop wijst dat ze nog weinig of geen 
getijdenwerking kende.

De ontwikkeling van het Wester schelde-estuarium

Evenals het begin van de mariene invloed vormt het preciese tijdstip van ontstaan 
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van de Westerschelde als verbinding van de Schelde met de zee een probleem. 
Dit is misschien zelfs definitief onoplosbaar omdat de afzettingen uit de beginfase 
van de ontwikkeling van de Wester schelde allemaal opgeruimd zijn door de latere 
sterke verbreding en verdieping van het estuarium. Het enige wat met zekerheid uit 
historische bronnen kan worden afgeleid is dat de Westerschelde al bestond in 1183, 
en dat de oostelijke Westerschelde toen een aanzienlijke zeearm met getijden-
werking was (Augustyn, 1986). In elk geval blijft gedurende een hele tijd na het 
ontstaan van de Westerschelde de Oosterschelde de belangrijkste verbinding van de 
Schelde met de zee. De Westerschelde won steeds meer aan belang ten opzichte van 
de Oosterschelde, maar was pas rond het einde van de 15de eeuw breed en diep 
genoeg om goed toegankelijk te zijn voor het toenmalige scheepvaartverkeer naar 
Antwerpen. Hierna begon de verbinding tussen de Westerschelde en de Oosterschelde 
snel te verzanden. Ze verdween in 1867, toen bij Woensdrecht een spoorwegdijk werd 
aangelegd die beide Schelde-armen definitief van elkaar scheidde.

De getijdenwerking in de Schelde is sinds 1100 à 1200 steeds sterker geworden 
en verder stroomopwaarts doorgedrongen. Dit werd veroorzaakt door natuurlijke 
processen, zoals de verbreding en verdieping van de Westerschelde en de 
opslibbing van het getijdengebied, en door menselijke ingrepen. Vooral het begin van 
de bedijkingen in de eerste helft van de 12de eeuw (Guns, 1975; Leenders, 1985) 
had een belangrijk invloed, omdat hierdoor het overstromings -areaal bij hoog water 
sterk verkleinde, wat het hoogwaterpeil in de rivier verhoogde. Vooral sinds de 16de 
eeuw is het tijverschil snel toegenomen. Het bereikt nu meer dan 5 m in de omgeving 
van de Rupelmonding stroomop van Antwerpen. Het getijdebiet en de eb- en vloed-
stroomsnelheid zijn ook groter geworden. Hierdoor nam de erosie in de Schelde-
bedding toe waardoor ze steeds dieper en breder werd. Zo is bij Temse de rivier nu tot 
10 m diep en heeft een breedte van 250 m, aanzienlijk meer dan de 75 m brede 
Oude Schelde uit de 12de – 13de eeuw op dezelfde plaats. Door de voortdurende 
stijging van het hoogwaterpeil slibden de slikken en schorren steeds hoger op en 
moesten de dijken herhaaldelijk opgehoogd en verstevigd worden. Dit kon nochtans 
niet verhinderen dat bij stormvloeden soms catastrofale overstromingen plaatsvonden, 
waarvan de gevolgen nu nog duidelijk in het landschap zichtbaar zijn (wielen, 
kreken, kraagdijken).

Vooral gedurende de laatste honderd jaar vindt er een sterke stijging plaats van de 
gemiddelde hoogwaterstanden in het estuarium. Bovendien komt het punt waar de 
hoogste hoogwaterstanden voorkomen steeds verder stroomopwaarts te liggen. 
Dit lag bij Antwerpen tot de jaren 1930, maar bevindt zich momenteel in de omgeving 
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van de Rupelmonding. Hierdoor is nu het gebied stroomopwaarts van Antwerpen 
het kwetsbaarst geworden voor overstromingen, temeer omdat na de stormvloeden 
van 1953 en 1976 vooral de dijken stroomafwaarts van Antwerpen en langs de 
Westerschelde verhoogd en verstevigd werden.

De preciese oorzaken van deze ontwikkelingen zijn nog niet duidelijk (pers. meded. 
F. Mostaert). Mogelijk spelen de jongere inpolderingen een rol, die ook tijdens de 
laatste eeuwen nog een groot overstromingsareaal aan de rivier hebben onttrokken. 
Een andere mogelijke factor zijn de uitgebreide baggerwerken van de laatste vijftig 
jaar. Deze dienen om de bevaarbaarheid te verbeteren en de Antwerpse haven 
toegankelijk te maken voor steeds grotere schepen. Omdat de Scheldebedding 
daarbij verdiept wordt, zou de getijgolf makkelijker het estuarium kunnen binnen-
dringen, waardoor de gemiddelde hoogwaterstanden stijgen. Het Schelde-estuarium 
bezit bovendien ook een zeer grote eigen dynamiek, waardoor het op diverse 
manieren en met min of meer grote vertraging kan reageren op natuurlijke of door de 
mens veroorzaakte veranderingen. Het onderlinge belang en wisselwerking van 
de hierboven genoemde factoren blijkt tot nu toe lastig in te schatten en in 
modellen te vatten.

Evolutie van de riviergradiënt onder invloed van de zeespiegelstijging

De gradiënt- of verhanglijn van een rivier helt in stroomafwaartse richting af naar 
een bepaald basisniveau. In het geval de rivier in zee uitmondt is dit het zeeniveau. 
Als het zeeniveau verandert, bij voorbeeld door de Holocene zeespiegelstijging, zal ook 
het lengteprofiel van de rivier zich aanpassen. Het verhang van de Beneden-Schelde 
was groot in het Laatglaciaal en het begin van het Holoceen bij een lage zeespiegel-
stand, maar nam af door de stijging van het zeepeil.

Het oorspronkelijke verhang van de Vroeg-Holocene rivier is overgeërfd van de 
zeewaartse helling van de Laatglaciale thalweg. De latere invloed van de Holocene 
zeespiegelstijging blijkt uit de verhoging van de opeenvolgende riviergradiëntlijnen 
van 8500, 8000, 7500, 7000, 6000 en 5000 jaar geleden. Dit geeft aan dat de 
zeespiegelstijging vooral vóór 6000 voor heden een snelle stijging van het grondwater 
in de riviervlakte en van de rivierverhanglijn veroorzaakte. De grondwaterstijging werd 
bijgehouden werd door sterke veengroei in de riviervlakte van de Beneden-Schelde. 
Omdat de Schelde een geringe sedimentlading had werd in dit veenpakket erg weinig 
riviersediment afgezet, in tegenstelling tot het benedenstroomse deel van het 
Rijn-Maasdal in Nederland, waar de ophoging van de rivierverhanglijn onder invloed 



138

van de Holocene zeespiegelstijging werd bijgehouden door de afzetting van 
aanzienlijke hoeveelheden klastisch materiaal.
Het stroomafwaartse deel van de verhanglijnen vertoont een sterke afvlakking. 
In dit deel staat de rivier onder rechtstreekse invloed van de zee (Van Dijk e.a., 1991). 
Het knikpunt waar de hellende verhanglijn overgaat in het vlakke deel verschuift 
tussen 8500 en 6000 jaar geleden ongeveer 60 km stroomopwaarts, van 
Anna-Jacobapolder tot in de omgeving van Antwerpen. Dit valt samen met het eerste 
binnendringen van de mariene invloed in de Schelde ten gevolge van de toen nog
relatief snelle zeespiegelstijging. Mariene invloed was inderdaad aanwezig in de 
Belgische Scheldepolders stroomaf van Antwerpen rond 6000 jaar geleden.

Vanaf 6000 jaar geleden wordt het rivierverhang zeer klein, en blijven de gradiënt-
lijnen nagenoeg vlak in het deel van de Schelde stroomaf van Antwerpen. Dit komt 
overeen met een lange periode van algemene veengroei in het kustgebied in Zeeland 
en in de Scheldevlakte. Dit werd veroorzaakt door een sterke landinwaartse demping 
van de getijdenwerking. In een dergelijke situatie is het zelfs mogelijk dat het 
vloedpeil in stroomopwaartse richting lager wordt. Dit wordt ook wel het ‘vloed-
kom-effect’ genoemd (Van Veen, 1950; Zonneveld, 1960; Van de Plassche, 1982). 
Het is het gevolg van een sterke vermindering van de energie van de getijgolf door 
wrijving, en de aanwezigheid van een groot overstromingsareaal tussen het hoog- en 
het laagwaterniveau, waardoor in landwaartse richting de getijgolf aan hoogte verliest 
en het tijverschil sterk afneemt (Van de Plassche, 1984). Dit was ook het geval in de 
Schelde. In de periode tussen ca. 5000 jaar geleden en de Romeinse tijd vond 
stroomopwaarts van Antwerpen veengroei plaats op een peil tussen hoogwater op zee 
en gemiddeld zeeniveau, zodat aangenomen moet worden dat het hoogwaterpeil op 
zee hoger was dan het lokale gemiddelde rivierpeil (Kiden, 1989b; Kiden, 1991).

De toename van de getijdenwerking in de Beneden-Schelde na de Romeinse tijd en 
vooral na ca. 1100 is te verklaren door het verdwijnen van dit ‘vloedkom-effect’. 
Eerst gebeurde dit op een natuurlijke manier, door de opening van de kustbarrière 
en het breder en dieper worden van de zeegaten en getijdengeulen, waaronder de 
Westerschelde. Later ging de mens hieraan meewerken: de overstroombare 
oppervlakte tussen hoog- en laagwaterpeil werd sterk verminderd door bedijkingen 
en inpolderingen, en door baggerwerken vanaf het midden van de 20ste eeuw werd 
de doorstroomopening van de Scheldebedding vergroot en de wrijvingsweerstand 
verminderd.

Concluderend kunnen we stellen dat de toename van de mariene invloed tot een 
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eerste maximum ca. 6000 geleden het gevolg was van het binnendringen van de snel 
stijgende zee in het diep ingesneden Scheldedal. Vanaf dan blijft een groot deel van 
de Beneden-Schelde, zeker tot Antwerpen, binnen de invloedssfeer van de zee. 
De hierop volgende vermindering van de mariene invloed, gevolgd door een nieuwe 
toename tijdens de laatste 2000 jaar, zijn vooral veroorzaakt door paleogeografische 
wijzigingen in het mondingsgebied van de Schelde. Deze veranderingen beïnvloeden 
de mate waarin de getijdenwerking gedempt of juist versterkt wordt in stroom-
opwaartse richting. De langzaam doorgaande zeespiegelstijging speelt hierbij een veel 
minder belangrijke rol. Om de evolutie van de Beneden-Schelde tijdens de laatste 
1000 jaar te verklaren is het dan ook niet nodig om te veronderstellen dat het zeepeil 
vóór de sterke toename van de getijdenwerking significant lager stond dan nu 
(cfr. Mijs e.a., 1983).

1953 Watersnoodramp

Bron: Dr. Inez Flameling. ‘Hoogwater, 50 jaar na de watersnoodramp 1953’. 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2003 (gedeeld in compilatie)

In het boek viel mij op dat de dijkdoorbraak in 1953 bij de dijk polder Hildernisse, 
Nieuw Borgvliet, op drie plaatsen was gebroken, precies op dezelfde plaats als in 1570. 

Na de ramp van 1953 werd er gezegd door de betrokken ministeries ‘dit nooit weer 
meer’. De discussies die al in de jaren 1930 waren begonnen met het zogeheten 
‘Deltaplan’ werden weer ter tafel gebracht. Al in de 30 jaren van de vorige eeuw werd 
dit plan oneindig in diverse ministeries ‘bepraat’, maar het bleef maar bij praten. 
Men was zich terdege van bewust dat Zeeland niet veilig was voor vloedgolven en dat 
de dijken er zeer slecht aan toe waren. Toch werd er niets gedaan.

De afwachtende houding, blijvende discussies voor of tegen te zijn in uitvoering van 
het plan leidde tot een uitstel van decenia’s. Een tijdperiode van alleen maar meer 
verval en een vergrotend risico’s op een ramp. Die dan ook kwam. Maar toen was het 
veel te laat!

1954 Een besluit genomen

In 1954 werd onder leiding van waterstaatingenieur J. van Veen de Deltacommissie het 
eens: afsluiting van de zeearmen in Zeeland, behalve die van de Westerschelde en 
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Nieuwe Waterweg. Echter: in het besluit is ook opgenomen: 
zonder dijkverhogingen! Slechts waar hoog nodig zal er dijkverhoging plaatselijk 
worden uitgevoerd. 
Alle doorgebroken dijken worden in oorspronkelijke staat gerepareerd. 
(Red. dat is geen verbetering op korte termijn, gewoon een uitstel, geen extra 
veiligheid totdat het gehele faseplan is uitgevoerd. Namelijk tot maar liefst peri-
oden van 10-20-30 en meer jaren. Al is het gehele Deltaplan natuurlijk op korte 
termijn niet te verwezenlijken.)

Op de kaart is de overstroming van 1953 weergegeven. De donkere vormen is allemaal zeewater. 
Er blijft niet veel ongeschonden landschap over.  Tekening: P.M.J. van de Watering
Op de kaart is de overstroming van 1953 weergegeven. De donkere vormen is allemaal zeewater. 
Er blijft niet veel ongeschonden landschap over.  Tekening: P.M.J. van de Watering
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Overzicht van het Deltaplan (deltawerken) oplevering:
1958 Stormvloedkering Hollandse IJssel
1960 Zandkreekdam
1961 Veerse Dam
1965 Grevelingendam
1970 Volkerakdam
1971 Haringvlietdam
1972 Brouwersdam
1986 Oosterscheldekering
1987 Philipsdam
1987 Oesterdam
1987 Markiezaatskade
1997 Maeslandkering

De Vlaamse overheid besluit ook mee te doen aan het beveiligingsplan van de 
Nederlanden. Er wordt besloten na de stormvloed in 1976 in het Scheldebekken een 
beveiligngsplan voor de rivier de Schelde uit te voeren. Het genaamde Sigmaplan. 
Dit is het ophogen van 750 kilometer dijken langs rivier de Schelde, ook haar 
zijrivieren. Tevens de aanleg van potpolders (waterbergingen) en het plan om een 
stormvloedkering stroomafwaarts van de Schelde te bouwen bij Antwerpen. 
(red. deze stormvloedkering bij Antwerpen is nooit uitgevoerd.) 
De uitvoering van verhoogde dijken was in 2002 tot 80% voltooid.
In het voornoemde boek wordt in 2003 aangehaald verschillende visies op verleden 
en toekomst voor de Zeeuwse wateren. Die discussies waren er natuurlijk al voor de 
eeuwwisseling aan de orde.

De Oosterschelde stormvloedkering
Is onze toekomst voor droge voeten nog veilig?

Immers de zeewaterspiegel stijgt en de bodemdaling van Nederland gaat steeds  
verder. Is er kans op een nieuwe transgressie? De Oosterscheldekering keerbaar. 
Wel of niet open sluizen? Zout of zoet water in de Oosterschelde? Daar zijn wat 
grondregels voor te vinden. Stromend of stilstaand water? Geen stroming betekent 
dichtslibbing van geulen, zandruggen en schorren zakken in. De bodem wordt vlak 
en hard. Dit proces  is in het nadeel van flora en fauna. 
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In- uitstromend water

Gevolgen voor zout en zoet water, tot brak water. Tot hoever op rivier of meer kan 
men dit compenseren door inlaten en uitlaten? Komt de drinkwatervoorziening in 
gevaar? Is de waterbeheersing technisch haalbaar? Is de Oosterscheldekering nog 
op de veilige toekomst berekend? Wat betekent dat voor de Oosterschelde, Zoommeer 
en het Markiezaatsmeer?

Vele vragen en opties

Als er een ‘open’ Markiezaatsmeer zou  komen met daarbij een ‘open’ Oosterschelde
en Volkerak-Zoommeer is er getijdenwerking met zout water. Ecologisch goed en 
natuurlijk gevormd. De huidige dijken zijn niet berekend op stormvloedhoogte en niet 
in goede conditie. De schuiven van de Oosterscheldekering open zullen niet voldoende 
veiligheid kunnen garanderen voor de bestaande dijken. Veiligheid is moeilijk te 
construeren. Natuurkrachten niet te voorspellen, klimaatsveranderingen zullen komen 
met meer hevige regenval. Wat we verwachten is opwarming van de aarde, stijging 
van de zeespiegel, heet weer en hoog water!
Rivierwaterstanden zullen toenemen. Regen neerslag is met 10% toegenomen. 
De zeespiegelstijging is de laatse honderd jaar tot het jaar 2000 met 15 cm gestegen. 
De verwachting in 2050 is een 30 cm meer en einde 21e eeuw kan dit wel 60 tot 
100 cm worden!

Dijkverhogingen of alternatief toch geen dijkverzwaringen

Als er niets verandert zal Nederland er over 50 jaar dit niet meer kunnen trekken. 
De dijken zijn dan te laag en te zwak. Men kan zich afvragen of dit van belang kan 
zijn in het achterland gebied als Oosterschelde en Westerschelde. De rivieren en de 
meren. Men zou denken de dijken tussentijds in deze periode van jaren op te hogen 
en te verzwaren, maar als er toch een onvoorspelbare vloedramp volgt met een 
dijkdoorbraak erbij is de schade er nog steeds en wellicht groter dan wij tot nu 
toe kennen.

Wat is er dan aan te doen?

Door de kustlijnen méér voorland te geven, dus voor de bestaande dijk een natuurlijke 
vorming te geven met opslibbing van klei en zand. Ook verbreding van de waterkering, 
maar daar is wel de ruimte voor nodig. Dat kan ook door tandemdijken. Een dubbele 
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dijk achter elkaar leggen. De buitenste dijk moet wel een instroom sluis bieden. 
Tussengebied kan zich voor flora en fauna ontwikkelen. Daarbij wordt een in- uitstroom 
ontwikkeld die alleen maar meer land brengt en ophoogt.

Voor rivieren is dit ook toepasbaar als potpolders en uiterwaarden met hoogwater-
standen. Geef ruimte aan het water in overlopen en bergingen. Waterschappen bieden 
mogelijkheden hun gezuiverd oppervlaktewater (zoet water) in de rivieren toe te 
voegen. Ook voor landbouwgronden essentieel. Het is toepasbaar in stedenbouw, 
watersingels en plassen, beken in meanders en de rivierdalen verbreden. 
Het maken van waterbuffers voor zoet water is een goede oplossing.
Onderzoekers menen ook al is het meer theorie dan praktijk: de zee kan land 
teruggeven door eerst een polder aan de zee te geven en die 100 jaar aan de zee 
toe te vertrouwen met getijdenwerking. Opslibbing van de poldergronden geeft meer 
ophoging dan voorheen. Er is een naam voor bedacht ‘wisselpolder’.

Een ander idee is ‘te leven en te wonen zonder dijken’. Daarmede bedoelen ingenieurs 
een verspreiding van het water, zoet of zout over een groot gebied. Dat brengt mee 
een minder hoge waterstand, omdat er meer verdeling is over groot gebied. 
Dat is wel heel theoretisch gesteld want de aanpassingen van infrastructuren zal 
ingrijpend zijn. Er zal veel moeten verdwijnen en herinrichten van steden, dorpen en 

Tandemdijken.  Tussen de twee dijken kan de fl ora en fauna goed  evolueren.
Tekening: P.M.J. van de Watering
Tandemdijken.  Tussen de twee dijken kan de fl ora en fauna goed  evolueren.
Tekening: P.M.J. van de Watering
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landschappen. Als dit toegepast wordt op getijdenwerkingen brengt dit op zeer lange 
termijn slib en zand mee zodat er geen bodemdaling meer zal optreden. Maar heeft 
ongetwijfeld gevolgen als andere waterstromingen, nieuwe kreken en geulen 
vormingen. Terug naar de natuur, dat is in ons brein nog niet op orde. Steden en 
dorpen zullen veranderen in terpachtige oorden, omdijkt en eilanden. Zelfs drijvende 
steden en bewoningen zijn mogelijk. 

Bron: Tjeerd Blauw, provincie Zeeland, projectleider ‘integrale visie 
deltawateren’. DeltaPlus plan of nu met de naam Delta InZicht 

‘Hebben we van het Scheldebekken een aquarium gemaakt?’ Herstel van verbindingen 
tussen rivieren en zee is nodig om de veiligheid te vergroten. Rivierwater gaat in 
afvoer door de Nieuwe Waterweg en Haringvliet. In het zuiden via de Schelde en 
Westerschelde. Door de afvoer van de rivieren te spreiden over het gehele 
Deltagebied, kunnen hoogwaterstanden in deze rivieren worden beperkt en 
beheersbaar zijn. Een goede maatregel tegen overstromingen.
Het betekent wel meer open verbindingen met zee. Dit op natuurlijke wijze of door 
gecontroleerde sluizen en stuwen. De verhoudingen staan op het spel met zout of zoet 
water met een menging tot brak.

Wat speelt er allemaal mee? Blauwalg in het Volkerak-Zoommeer, meststoffen, 
lozingen, fauna problemen, erosie van zandplaten in de Oosterschelde. 
Wat blijft er zoet of zout water? Visstanden en vogels zijn gebaat bij een natuurlijke in- 
uitstroom van dit water, zee en rivieren. Er hoort natuurlijk op deze wijze een kaart van 
technisch kunnen bij, dit als kwaliteitscontrole van het betreffende water te kunnen 
verantwoorden. Schoon en niet verontreinigd water. Met het Markiezaatsmeer en 
aangrenzend Scheldebekken is een stabiel zoutgehalte nodig. Niet te veel en variabel. 
Met een voorkeur van een minimum van zoetwater voor de Delta. Dijken, steigers, 
kades en havens moeten dan worden aangepast aan de ontstane getijdenbewegingen.

West-Brabant kan bij hoge afwateringen van de rivieren een probleem vormen. 
De landbouw gebruikt zoete deltawateren, ook van de rivieren. Bij getijdenbeweging 
kan het land verzilten, waar halen de landerijen hun zoet water vandaan? 
Een oplossing kan zijn opvang van regenwater in bekkens of het verleggen van de 
inlaatpunten van de rivier in hun landerijen. Er is nogal wat verzet in het 
West-Brabantse tegen het Delta-Plus plan. Er wordt gezegd: na zoveel investeren om 
over zoet water te beschikken en ook de lasten te dragen en te betalen, is meer dan 
genoeg. Als anderen willen een zoet-zout verbinding met het water, zijn we weer 
terug bij af. Zelfs vóór 1953.
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Boven:  Oosterschelde, Markiezaatsmeer en Binnenschelde in de winter: bron: www.dailybits.be
Onder:  Markiezaatsmeer en Binnenschelde zijn niet verbonden met Oosterschelde. 
Zijn dus zoet water. Bron: zwdelta.nl

Boven:  Oosterschelde, Markiezaatsmeer en Binnenschelde in de winter: bron: www.dailybits.be
Onder:  Markiezaatsmeer en Binnenschelde zijn niet verbonden met Oosterschelde. 
Zijn dus zoet water. Bron: zwdelta.nl
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Algemene analyse historie en toekomstbeeld van De Schelde rivier

Door auteur P.M.J. van de Watering

Alles bij elkaar gezien heeft de rivier de Schelde een crusiale betekenis gevormd in 
relatie land en open zee. We analyseren zelfs dat het landschap door haar is gevormd. 
Hoewel de natuurlijke krachten van klimaat daar ook aan meewerkten. Daarbij ook nog 
het ingrijpen of nalaten van menselijke handelingen, beslissingen en uitvoeringen van 
wel of niet doordachte plannen heeft het huidige ontstane landschap doen ontstaan.

De ‘amputatie’ van het noordelijke deel van de Schelde rivier, dat begon in 1530 en 
doorzette in 1570 is een catastrofe geweest die nu nog steeds drukt op het zeewater-
beheer in Zeeland en ook West-Brabant. Het gehele Deltagebied.

1530

Een ramp van ongekende omvang. Op 5 november is de St. Felixvloed. 
Het begint om 8 uur in de morgen. De storm gaat over in een orkaan tussen 8 en 9 uur 
in de morgen. Het water vloed al in de stad Reimerswaal en slaat over de dijken heen. 
En dat al 2 uur voor de hoogwaterstand zou worden bereikt. Bij Lodijcke bezweek ook 
de dijk evenals bij het dorp Kreke. Bij Kreke lag het tolhuis van Bergen op Zoom.

De gehele Oostwatering (Zuid-Beveland) liep onder en 18 dorpen werden overstroomd. 
Vele zoniet alle mensen kwamen om. Verzwolgen door de woeste zee. Dorpen gingen 
geheel verloren alsook de talloze veestapels.

De heer van Lodijcke, Adriaen van Reimerswaal krijgt voor een deel de schuld bij de 
dijkdoorbraak, daar hij niet op tijd inzag, de dijk te dichten. Het gat was dan nog niet 
zo groot. Hij veronderstelde dat het water zo voor hem kosteloos werkte. Hij was uit op 
een nieuwe haven. Maar de brute waterkracht was niet te stoppen. Zo ontstond er een 
gat in en achter de dijk van 30 el en 40 el diep. (misschien een fout getal 40) 
waarschijnlijk is er bedoeld 7 vadem diep. Dit is dan 14 ellen diep. Vrij vertaald onge-
veer een gat van 20 meter lang en 12 meter diep.

Maar de heer treft niet alle blaam want dat treft ook het dijkbestuur met haar 
onkunde, nalatigheid en vermeend onderhoud van de dijken. Ze kunnen ook rekenen 
betrokken te zijn door schuld.
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Keizer Karel V liet in 1531 onderzoek doen naar deze ongelukkige dagen. 
Geeft geld voor het herdijken van de Oostwatering. Maar dijkbesturen worden het niet 
eens hoe dit aan te pakken en uit te voeren. Met onderlinge twisten werd het te laat 
voor herstel. Het water had al weer veel land tot zich genomen. Herstel kon nooit meer 
gebeuren. Men gaf het daarna maar op. Daarbovenop kwam er in 1532 een nieuwe 
ramp. Op 2 en 3 november dat jaar kwam het zeewater weer extra op het al 
overstroomde land.

Als deze ramp zich niet zou hebben voorgedaan en Zuid-Beveland nog zou hebben 
bestaan is er altijd nog rekening mee te houden met de Allerheiligenvloed november 
1570. Had deze overstroming dan een oorzaak kunnen zijn de loop der geschiedenis te 
veranderen? Dat weten we niet en achteraf gezien is wel bekend dat we zeker 
Zuid-Beveland hadden behouden.

Nu had Zuid-Beveland in 1530 ook wat ‘risico-schuld’ op zich geladen door de polders 
gedurende lange tijd daarvoor te moerneren. Diepe gaten en putten graven voor de 
zoutdelving waren in de polders veel aanwezig. Het zeewater van 1530 vulde dan ook 
direct moerput na moerput in de Oostwatering.

Kasteel Lodijcke. 1530. Het huis van de heren van Reymerswaele, gelegen ten oosten van Yersike, niet 
ver van de stad Reymerswaele. Een Hollands leen, met boomgaard en landen. Groot ca. 26 gemeten. 
Het kasteel was gelegen aan de Ooster. Werd ook genoemd ‘Slot van Plaijsasnee.’
Tekening: P.M.J. van de Watering 2013

Kasteel Lodijcke. 1530. Het huis van de heren van Reymerswaele, gelegen ten oosten van Yersike, niet 
ver van de stad Reymerswaele. Een Hollands leen, met boomgaard en landen. Groot ca. 26 gemeten. 
Het kasteel was gelegen aan de Ooster. Werd ook genoemd ‘Slot van Plaijsasnee.’
Tekening: P.M.J. van de Watering 2013
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Zo ontstond er een groot zeewaterbekken De Oosterschelde een open zeevlakte 
geheel tot de steilrand de Brabantse Wal. Met getijdenwerking. Langs de Brabantse 
Wal, loopt de riviergeul De Schelde (Ooster) genaamd verborgen in de watermassa nog 
naar noordelijke richting. Is bevaarbaar vanuit Antwerpen. Op den duur treedt er veel 
verzanding toe die de zee telkens met getijden mee bracht en werd het ondieper voor 
vaart. Het gehele Oosterscheldegebied blijft 100 jaar lang onder water staan. In deze 
periode valt ook te noemen de 80-jarige oorlog, verschillende herstelde dijken worden 
doorstoken. Na vele voorbereidingen, commissies, ingelanden, Staat en vaststellen van 
grenzen en bezit, worden de inpolderingen gestart en de bedijkingen uitgevoerd. 
In 1692 gereed.

Was er nu veiligheid in het gebied tegen een stormvloed?

Redelijk wel, hoewel men dat natuurlijk nooit weet. Maar een grote watermassa de 
Oosterschelde blijft bestaan. Heeft een open verbinding met Westerschelde al is dat 
maar heel smal. Door steeds meer verzanding in dit stuk water werd in 1867 dit 
gedeelte afgesloten met er de Kreekrakdam te leggen en eroverheen een spoorweg-
verbinding richting Zeeland. De Oosterschelde is nu een eigen bekken, waterzee. 
Men kan stellen dat dit het einde is van de rivier de Schelde (Ooster) richting noord-
west. En het water van de Oosterschelde is nu geheel zout.

Het Schelde rivierwater (zoetwater) voert nu af via de Westerschelde. Bergen op Zoom 
krijgt minder water van de oorspronkelijke rivier die er langs liep. Dat heeft invloed 
op de hoogwaterstanden in de haven van Bergen op Zoom nu er alleen een getij-
denwerking is, die is veranderd. De dijken die het vaste land en polders beschermen 
blijven een constante houden van tientallen jaren. Op enkele incidenten na natuurlijk. 
De Fransen die Bergen op Zoom belegeren maken schade aan de dijken en veste. 
Later ook nog eens de Duitse bezetter in WOII. Maar al met al waren de dijken niet 
op orde tegen een mogelijke stormvloed. Dat werd al opgemerkt vóór 1930 door de 
Nederlandse Staat die een dreigende overstroming ook als risico voor dijkdoorbraken 
aanzag. Er komen plannen al vroeg in 1930 om de dijken te verhogen en te verzwaren, 
zelfs tot het afsluiten van de zeearmen met dammen. Het Deltaplan. Maar het blijft 
maar bij praten en praten, uitstellen en opnieuw berekenen. Zelfs na WOII is er nog 
geen accoord voor het Deltaplan tot nadere stappen.

Dan wordt het 1953 en de watersnood is voltrokken. Maar nu beseft men pas in de 
Nederlandse Staat dat het te laat is. Verschrikkelijk zo’n bestuur! Men spreekt uit: 
‘dit nooit meer’. Men beseft nu het verschikkelijke leed te hebben toegebracht aan alle 
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mensen. Met spoed krijgt het Deltaplan in 1954 een accoord tot uitvoering van eerdere 
plannen. Deze uitvoering gaat heel lang duren, dat is een gegeven dat wel (uit)loopt 
tot 1997!

Maar er is een opmerking bij dit Deltaplan! Doorbroken dijken worden hersteld, maar 
krijgen GEEN dijkverhogingen! Alleen waar het heel nodig was werd dijkverhoging 
uitgevoerd. Bijzonder zou ik zeggen, want de ‘oude dijken’ zijn nog steeds niet op 
hoogte om een nieuwe stormvloed te weerstaan. Immers er zijn nog vele tientallen 
jaren te voldoen voor de algehele veiligheid is bereikt. En voelt men zich wel veilig als 
alles gereed is?

Eerst werden er kleinere dammen gemaakt. De Grevelingendam (1965) was ook een 
belangrijke dam met verbindingen naar Zeeuwse eilanden en Zuid-Holland. De laatste 
dammen die werden geplaatst zijn pas in 1986 en 1987 gereed. En werkt het gevoel 
van veiligheid nu?
Voorlopig wel denkt Rijks Waterstaat en ook de verantwoordelijke regering. 
Dat is een logisch denken, als iets hagelnieuw gereed is volgens plan. Een gevoel van 
tevredenheid?

België heeft in 1976 ook haar rivier de Schelde beveiligd voor overstromingen met het 
‘Sigmaplan’. Dit naar aanleiding van de stormvloed die Nederland en België teisterde 
in 1976. De Vlaamse overheid besluit dit veiligheidsplan uit te voeren. Het ophogen 
van 750 kilometer dijken langs rivier de Schelde met ook haar zijrivieren. Daarbij de 
aanleg van potpolders en een plan tot de bouw van een stormvloedkering stroom-
afwaarts bij Antwerpen. In 2002 is 80% van de werken voltooid. (de stormvloedkering 
bij Antwerpen is nooit uitgevoerd.) De stormvloed van 1976 was maar net aan voor de 
veiligheid van de nog ‘oude dijken’ in het Oosterscheldebekken. Het water kwam bij 
vele dijken tot maar 60 cm. onder de kruin van de dijk! Immers de Oosterscheldekering 
dam was er nog niet!

Is nu het Deltaplan na het is uitgevoerd geheel en al wel zo veilig?

Het toekomstbeeld in de Delta is nu nog vredig, althans zo lijkt het. Nu alles gereed is 
op waterhuishouding Zeeland valt toch op dat de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw 
een keerpunt beleven op sociale domeinen, media en bestuur. Het is de opkomst van 
mondigheid van burgers gevoed door een vorming van een leger nieuwe journalistiek. 
Mondiaal wordt de wereld uitgezocht op gedrochten en wanorde. Nederland blijft 
daarbij niet gespaard en adviesbureau’s en adviescommissies verschijnen op het be-
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stuurstoneel met hun media-TV als ‘backfeed’. Het terrorisme wordt ‘opgespoord’ en 
voedt de nieuwsgaring.

Ook wetenschappers en milieuactivisten, onderzoekers en pioniers op het gebied van 
klimaatsbeheersing maken data over toekomstvisies op allerhande gebied. Hierbij 
wordt (uit)gevonden de aspecten vanuit de mens zelf zoals wonen, werken, diepere 
gronden heeft. De mens wordt ‘herontdekt’ en in media gevolgd. Men ontkomt niet 
aan het wonen aan het water. Is Zeeland regio wel veilig voor stormvloeden? Men kan 
stellen dat het Deltaplan volledig over werd gedaan in huiswerk. Immers de plannen 
van 1954 worden al als ‘oud’ afgedaan.

De onderzoeken breiden uit in de 21e eeuw. Daarbij is het klimaat de laatste 20 jaar 
drastisch veranderd. Men voegt er een ophanghaakje aan toe: ‘opwarming van de 
aarde.’ Onderzoekbureau’s gaan visie rapporten maken voor op de lange termijn of de 
veiligheid van het Zeeuwse en zelfs half Nederland nog wel geldt. Feit is dat de 
zeewaterspiegel stijgt en dat de bodemdaling van Nederland verder gaat. Dat kan 
oplopen tot een verschil van een kleine meter in 2050. Is het Deltaplan van 1954 nu 
nog voldoende weerbaar voor het stijgende zeewater? Hoe groot schat men in de 
risicofactor voor weer een overstroming in het achterland? 
En dit is al 20 jaar aan de orde!

Er worden nu in 2017, weer actieve discussies opgevoerd op een aanvullende 
bescherming tegen het mogelijke vloedwater. Belangrijk is ook dat niet alleen de zee 
factor is maar ook de rivieren Rijn, Maas, Schelde en de zijrivieren ervan. De rivieren 
hebben allen zoet water van oorsprong en het regenwater komt daar ook bij. Ook deze 
rivieren stijgen in waterpeil mede door de klimaatsverandering en extreme regenval. 
Ook zijn er nu afgesloten wateren, meren die zonder getijdenwerking een zoetwater 
karakter hebben en ook veel regenval moeten verwerken.

Met nieuwe plannen over waterhuishouding erbij, zoet of zoutwater?

Overleg met betrokken instanties, onderzoekbureau’s, adviesorganen, provincie 
waterschappen en ministeries is nu aan de orde van de dag. Het is te hopen dat we 
weer niet in de fout gaan er nog eens tientallen jaren er alleen maar over gaan praten 
zoals in 1930.

Landbouworganisaties pleiten voor zoet water. Bodemwater en gezuiverd rioolwater 
voor het akkerland. Heeft Zeeland genoeg drinkwater (nog)? Welk waterbekken moet 
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zoutwater behouden? Hoe gaat het doorstromen met elkaar, wat te doen met de 
stilstaande watermeren? Zoals Markiezaatsmeer en naastgelegen Scheldebekken. 
De slogan is er nog steeds: ‘Wonen aan het water.’ Natuurlijk prachtige woorden, maar 
is dit waar te maken met een beheersing van kwaliteit en veiligheid. Dit was al een 
discussiepunt zo’n 20 jaar geleden, zelfs werd er geopperd toen: ZONDER DIJKEN! 
Ook waren er twintig jaar geleden al plannen en opties voor verbeterde dijkveiligheid 
met TWEE dijken achter elkaar te leggen. Niet geheel nieuw overigens want in de 
19e eeuw en latere eeuw waren ‘binnendijken’ landelijk heel gewoon.
Infrastructuren in landschappen, dorpen en steden veranderden het woon- werkmilieu 
in de vorige eeuw sterk en deze binnendijken werden ‘opgeruimd’ en ingepast in de 
nieuwe woonmaatschappij.

Een ander plan dat bekend is het DeltaPlus plan. Ten hedendage gepresenteerd als 
Delta InZicht. Dit is een discussie platform met visies voor behouden van zout- of 
zoetwateren in de Delta. Met voorkeuren voor zoetwateropvang (regen) en rivierwater 
in waterbekkens. Om zo het zoutwater te scheiden van zoetwater en dit terug te geven 
aan de natuurlijke stromingen. (wat verzilting van de bodem betekent) Het geeft wel 
een betere beheersing en voeding voor flora en fauna in de betreffende gebieden. 
De opties klinken wel doordacht, alleen het behoefd wel een gedegen beheersing van 
waterkwaliteiten en kennis van zaken. Infrastructuren moeten wel een imposante 
wijziging opvolgen zoals havens, dijken, (door)sluizen en kades. Daarbij komt een 
aantal taken van beheer (office) te organiseren.

Wat mij aanspreekt is de visie van Adviesgroep Borm & Huijgens en Adviesgroep 
Haak & Stokman met het plan De Haakse Zeedijk

Met de aanleg van de Haakse Zeedijk wordt een nieuwe kustlijn gedefinieerd die 
vijfentwintig kilometer westelijk ligt van de huidige kust. Deze kustlijn zonder 
uitstulpingen is geschikt voor natuurlijke zandaanlanding en duinontwikkeling. 
Met dwarsdijken naar de huidige kust ontstaan er drie kustbekkens.
De aanleg van de Haakse Zeedijk is van belang voor een klimaatbestendig Nederland. 
De kustbekkens zijn primair gericht op waterveiligheid en vervolgens op estuariene 
dynamiek (Zuidbekken), noodberging (Zuid- en Middenbekken) en zoetwaterbuffering 
(Noordbekken). Het Middenbekken en het Noordbekken zijn na aanleg meteen 
gesloten en blijven beneden gemiddeld zeepeil. Samen beschermen ze de Hollandse 
kust en gaan ze zoute kwel tegen.
Ik opper en adviseer betrokken overheden en minister: ‘wacht niet voor het te laat is.’
P.M.J. van de Watering, 2017
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Noordbekken

Zeeweringen, doorlaatbaar 25 km buiten de huidige kustlijn.
Stormvloed bestendig met een getijdewerking voor op termijn 
landwinning door slibophoging en gorzen. Eco voor fl ora en fauna.
Als er niets gedaan wordt kan een nieuwe transgressie plaatsvinden tot heel diep in Nederland.
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Bron: adviesgroep Borm & Huijgens en adviesgroep Haak en Stokman. 
‘Een toekomstvisie voor een klimaatbestendig Nederland.’ 2014
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Wonen aan het water, is het wel veilig genoeg voor de toekomst?

De Noordzee is een vergaarbekken voor water vanuit de noordelijke richting.
Er is uitvoer rivierenwater vanuit achterland Europa richting Noordzee. 
Is er ontwikkelingsbeheer- en visie op lange termijn nodig?

Auteur: P.M.J. van de Watering 2017

Nieuwe stormvloedkering maken

Bergen op Zoom

Foto: NASA- Nederland vanaf ISS - By Jeff Williams


