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VOORWOORD

Wat is het Monumenten Inventarisatie Project?

Door het rijk is in samenwerking met de provincies en de vier grote steden
een project ontwikkeld dat als doel heeft de inventarisatie van jonge bouw-
kunst en stedebouw in Nederland. "Jonge" betekent hier: tot stand gekomen
in de periode midden 19e eeuw - Tweede Wereldoorlog.
De verkregen gegevens worden landelijk verzameld en verwerkt. Ze kunnen
dienen als uitgangspunt voor verder onderzoek en voor het te voeren beleid
van rijk, provincies en gemeenten. Ze bestaan uit regio- en gemeentebe-
schrijvingen en uit de inventarisatieresultaten (veldwerk).

Regiobeschriiving

De inventarisatie wordt per provincie (of grote stad) gebiedsgewijs aange-
pakt. Daartoe is de provincie Zeeland in drie werkgebieden verdeeld, name-
lijk Midden-Zeeland, Noord-Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
Per gebied wordt eerst een regiobeschrijving gemaakt, met daarin een be-
schrijving van de historische en ruimtelijke ontwikkelingen in de periode
ca. 1850-1945. Bij de beschrijving wordt globaal aandacht besteed aan de
algemeen historische aspecten van bestuurlijke, landschappelijke, sociaal-
economische en geografische aard.

Gemeentebeschriiving

Met behulp van de regiobeschrijving vindt nader onderzoek plaats per ge-
meente en per kern. In eerste instantie gebeurt dit op basis van litera-
tuurstudie en vergelijkend kaartonderzoek. De resultaten hiervan worden
aangevuld met gegevens uit de object- en complexinventarisatie. Het onder-
zoek leidt tot een korte beschrijving van de kernen per gemeente en de his-
torische en ruimtelijke ontwikkeling daarvan, waarbij aandacht wordt be-
steed aan algemeen historische aspecten van onderwerpen die ook bij de
regiobeschrijving zijn behandeld (zie boven).
Met behulp van (voornamelijk) historisch kaartmateriaal wordt inzicht ge-
geven in de ruimtelijke ontwikkelingen.
Wanneer een kern in de betrokken periode belangrijke functionele en stede-
bouwkundige ontwikkelingen heeft doorgemaakt, wordt er bovendien een over-
zichtskaart toegevoegd van deze ontwikkelingen met een typologie van de
uitbreidingen.
De regio- en gemeentebeschrijvingen vormen de basis voor het veldwerk. Het
veldwerk bestaat uit inventarisaties van objecten, complexen en stedebouw-
kundige structuren, die voor de periode belangrijk en/of kenmerkend of
juist bijzonder zijn. Aan de gemeentebeschrijvingen is een samenvatting van
het veldwerk en een adreslijst van geïventariseerde objecten en complexen
toegevoegd.
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1. INLEIDING

Deze regio-beschrijving betreft Noord-Zeeland. Noord-Zeeland omvat
drie voormalige eilanden, namelijk Schouwen-Duiveland, Tholen en
Sint Philipsland.
Noord-Zeeland wordt in het zuiden begrensd door de Oosterschelde en
in het noorden door het Grevelingenmeer en het Krammer, die tevens
de grens met Zuid-Holland vormen.
Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland zijn landelijke pol-
dergebieden waar de agrarische functie overheerst.
De stad Zierikzee is regionaal verzorgingscentrum voor Schouwen-
Duiveland. Tholen en Sint Philipsland, zijn op Noord-Brabantse ste-
den als Steenbergen en Bergen op Zoom georiënteerd waar het de ver-
zorgende functie betreft.
Noord-Zeeland telt acht gemeenten.

Schouwen-Duiveland

Brouwershaven (Brouwershaven, Dreischor, Noordgouwe, Zonnemaire)
Bruinisse
Duiveland (Nieuwerkerk, Oosterland, Ouwerkerk, Sirjansland)
Middenschouwen (Ellemeet, Kerkwerve, Scharendijke)
Westerschouwen (Burgh-Haamstede, Noordwelle, Renesse, Serooskerke)
Zierikzee

Tholen

Tholen (Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, Sint Annaland,
Stavenisse, Sint Maartensdijk, Tholen)

Sint Philipsland

Sint Philipsland (Sint Philipsland, Anna Jacobapolder).

Bevolking

Het aantal inwoners van de provincie Zeeland bedroeg op 1 januari
1991: 357.502.

Regio (per 1 januari 1991) Totaal

Schouwen-Duiveland 30.151
Tholen 19.284
Sint Philipsland 2.326

Totaal 51.761
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2. BODEMGESTELDHEID

2.1 GENESE EN LANDSCHAPSTYPEN

2.1.1 Algemeen

Voor de oppervlakte-geologie van Zeeland zijn de afzettingen uit
het Kwartair van belang. Dit geologisch tijdperk wordt nader onder-
verdeeld in het Pleistoceen en het Holoceen.
Gedurende het Pleistoceen stond Nederland onder invloed van ijstij-
den. Voordat een klimaatsverandering zou intreden, dat wil zeggen
de temperatuur ging stijgen, werd dekzand afgezet.
Aan het begin van het Holoceen veroorzaakte de stijging van de zee-
spiegel een verhoging van het grondwater. Onder deze omstandigheden
ontstond het basisveen. Doordat de zeespiegel verder steeg, werd
over het veen een laag oude zeeklei afgezet.
Tijdens de sedimentatie van de oude zeeklei vormde zich langs de
kust van het ondiepe waddenlandschap, wat toen was ontstaan, een
schorwallencomplex. Dit breidde zich geleidelijk uit tot een na-
tuurlijke barrière. De afwatering stagneerde hierdoor en verzoeting
door de aanvoer van rivier- en regenwater trad op. En opnieuw kon
een veenlaag zich vormen.

De jonge zeeklei is de jongste mariene afzetting, waarvan de vor-
ming sinds enkele eeuwen voor Chr. in het buitendijks gelegen ge-
bied ook thans nog doorgaat. Als gevolg van een stijgende zeespie-
gel werd het langs de kust gelegen schor- en strandwallencomplex
(oude duinen) op verschillende plaatsen doorbroken. Deze inbraken
groeiden uit tot een wijd vertakt geulensysteem, waarvan de klein-
ste uitlopers ver in het veengebied doordrongen en waarbij grote
delen van het veenlandschap werden opgeruimd. Vanuit deze kreken
werd op het veen de jonge zeeklei afgezet. In Zeeland is het opper-
vlakte-veen, voor zover niet weggeslagen, met een laag jonge zee-
klei bedekt.

Door het verschil in activiteit van de zee in het gebied, de trans-
gressies, zijn enkele periodes van bodemvorming te onderscheiden,
met elk hun eigen landschappelijke kenmerken. Zo onderscheidt men
oudland, middelland en nieuwland.

Het oudland

Onder de invloed van transgressies wordt het oppervlakte-veengebied
herschapen in een slikken- en schorrenlandschap met talrijke kre-
ken. Hieruit ontstaan door middel van bedijkingen de oude kernen
van de Zeeuwse eilanden met gronden die men oudland noemt. De oud-
landgebieden zijn als volgt ontstaan.
Door het vloedwater werd zand en slib aangevoerd. Bij het overstro-
men van de kreekoevers nam de stroomsnelheid af en daarmee het
transporterend vermogen van het water. Langs de flanken van de kre-
ken bezonk het grovere materiaal als zand en zavel onder vorming
van een oeverval.
Verder van de kreken vandaan, op de veeneilanden waar de stroom-
snelheid mede door de begroeiing sterk verminderde, bezonk het
fijne materiaal. Door de grote uitgestrektheid waarover het aange-

W0379202.B



- 10 -

voerde sediment in die tijd moest worden verdeeld, verliep de op-
slibbing uiterst langzaam. Hierdoor ontstonden de poelgronden. De
oudlandgebieden bestaan dus afwisselend uit poelgronden en kreek-
ruggronden. Poelgronden zijn de oorspronkelijke veengebieden. Ze
liggen relatief laag en de invloed van zout grondwater is op veel
plaatsen te bespeuren. Vele percelen hebben een "hollebollig" ka-
rakter als gevolg van moernering. Moernering is het uitgraven van
veen. Het veen diende als brandstof of ten behoeve van de zoutwin-
ning.

Doordat eerst putten werden gegraven, vervolgens het veen naar bo-
ven werd gehaald en de putten weer dicht gegooid werden, kreeg het
poelgebied dit "hollebollig" oppervlak.
Door recente herverkaveling is weinig van de oorspronkelijke struc-
tuur van de poelgebieden overgebleven.
Kreekruggronden zijn gevormd in de dichtgeslibde getijdegeulen. Ze
bestaan uit lichte gronden en er zit geen veen in de bodem. Door
omkering van het reliëf (inversie) liggen ze hoger dan de poelgron-
den en zijn herkenbaar als langgerekte ruggen in het landschap.
Het middelland

De transgressies tussen 900 en 1200 na Christus waren verantwoorde-
lijk voor de vorming van het middelland. Enerzijds was er afbraak
van het bestaande land en anderzijds opslibbing over het reeds ge-
vormde land. De opslibbing vond deels via de krekensystemen van het
oudland plaats. De kreken die nog niet geheel waren volgeslibd,
werden vooral langs de randen van het oudland opnieuw opengereten,
maar er werden ook nieuwe kreken gevormd.
Een nieuwer dek, kalkrijker dan de afzettingen van het oudland,
kwam op delen van het eerste gevormde land tot afzetting.
De oorspronkelijke topografie van kronkelende langgerekte kreekrug-
gen waartussen lager gelegen poelgebieden, bleef hierbij gedeelte-
lijk behouden. Tevens vond opslibbing plaats van de nog overgeble-
ven onbedekte, soms een weinig opgeslibde veengebieden.

Het nieuwland

De op- en aanslibbingen vanaf 1200 a 1300 tot heden worden gerekend
tot de afzettingen van de transgressiefase, Duinkerke Illb. Nieuw-
landgronden ontstaan als opwas of als aanwas.
Een opwas ontstaat in de zeegaten. Op laag niveau treden in de zee-
gaten van het getijdegebied sterke stromingen op, waarbij zand
wordt meegevoerd dat als zandbanken tot afzetting komt. Deze banken
"wandelen", waarbij ze aan de ene zijde afnemen en aan de andere
zijde aangroeien. Door stroomverlegging of -vermindering kan een
zandbank begroeid raken en verder opslibben.
Het grootste deel van het nieuwland is echter als aanwas bedijkt.
Voor een aanwas is bestaand land nodig. Tegen de buitenkant van een
dijk slibde het nieuwland op. Er werd een nieuwe dijk aangelegd,
zeewaarts van de oude en die werd aan weerszijden op de oude dijk
aangesloten.
Zo ontstonden in eerste instantie langgerekte smalle polders langs
de oudlanddijken. Op deze manier kreeg het landschap kleine, lange
smalle polders en dichtbij elkaar gelegen evenwijdige dijken met zo
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nu en dan een dwars dijkje. Vanaf de 17e eeuw werd het aangedurfd
grotere bedijkingen uit te voeren. Zo ontstonden de grote, wijde
nieuwlandpolders.

2.1.2 De afzonderlijke eilanden

2.1.2.1 Schouwen-Duiveland

Overstromingen hebben een zeer belangrijke rol gespeeld bij de vor-
ming van het landschap. Vooral na circa 1000 na Chr. doet zich de
invloed van de mens gelden, die met het aanleggen van dammen en
dijken zich tegen de overstromingen trachtte te verdedigen. Door de
dammen en dijken werd het opslibben bevorderd en werd land gewon-
nen. De huidige vorm van Schouwen is vooral te danken aan het stel-
sel van dammen en dijken.
In de periode van 1200 tot 1500 is praktisch de huidige vorm van
Schouwen-Duiveland ontstaan. Na de zestiende eeuw is nauwelijks nog
sprake van landaanwinst. De voornaamste bedijkingen vonden na de
zeventiende eeuw in het thans gesloten Dijkwater plaats (de vroege-
re waterscheiding tussen Schouwen en Duiveland).
Schouwen-Duiveland wordt onderscheiden in drie bodemkundige land-
schappen: het jonge duinlandschap, het oude zeekleilandschap en het
jonge zeekleilandschap. In het westen van Schouwen is in de Middel-
eeuwen het jonge duinlandschap ontstaan. Jong duinzand overdekte
het oude duinlandschap, en een strook van het achtergelegen jonge
zeekleigebied. Dit achtergelegen gebied betreft de zogenaamde Duin-
polders (de Westeren- en Oosteren Ban). De oude zeeklei komt in het
centrum van Schouwen-Duiveland nog aan de oppervlakte voor. De oude
zeeklei is hier praktisch niet door jonge zeeklei bedekt en het
veen is ten gevolge van moernering nagenoeg verdwenen. Dit gebied
staat bekend onder de naam "Prunjegebied".

Het jonge zeekleilandschap wordt gevormd door de landschapstypen
oud-, middel- en nieuwland. Uitgezonderd het duingebied en het oude
zeekleigebied is geheel Schouwen en een belangrijk deel van Duive-
land gevormd door oud- en middellandgronden. Nieuwlandgronden komen
in het oostelijk deel van Duiveland en in het gebied van het voor-
malige Dijkwater voor.

2.1.2.2 Tholen

In tegenstelling tot andere gebieden in de rest van Zeeland is op
Tholen tijdens en ook na de vorming van het oppervlakteveen een
duidelijke rivierinvloed aantoonbaar. De afzettingen wijzen op een
milieu dat afwisselend zout en zoet is geweest. Hoogstwaarschijn-
lijk zijn de brakke afzettingen ontstaan onder invloed van de voor-
malige Striene. Onder invloed van de getijden en hoge rivierstanden
is vanuit hier en vanuit het hiermee in verbinding staande geulen-
stelsel, onder andere de ten zuid-oosten van Sint Maartensdijk ge-
legen Pluimpot, het veengebied overstroomd, aangetast en opgeslibd.

W0379202.a



Legenda landschapstypen

Duinlandschap

O O D O O O O O O O

D O O C O O O O D Q

• O O G G O G O O G

O D O D O o o a a o

O D O G O O Q O Q Q

o o o o a a a o o G

O G o o o o a a o a

Oude zeekleilandschap

Jonge zeekleilandschap

Oud- en Middelland

Nieuwland



Landschapstypen

Schouwen-Duiveland



Landschapstypen

Tholen en

Sint Philipsland

'-•—-I



- 12 -

De oudste delen van het eiland zijn Schakerloo, Poortvliet (met
Ma11and), de Oudelandpolder van Sint Maartensdijk en Scherpenisse.
De stormvloeden van de elfde en twaalfde eeuw waren aanleiding tot
het opwerpen van hoogten en de aanleg van dijken.
Na de defensieve bedijkingen uit de 12e eeuw van de oude kernen
werden polders offensief bedijkt, dus met de bedoeling om land te
winnen.
Oud-Vossemeer ontstond eerst in de 15e eeuw door bedijking van de
polder van Oud-Vossemeer tegen Tholen aan.
De grote geul, de Pluimpot die Tholen in een oostelijke en een wes-
telijke helft verdeelde, is in 1556 op twee plaatsen afgedamd. Het
laatste deel van dit water, dat Scherpenisse en Sint Maartensdijk
tot in de 20ste eeuw bereikbaar maakte voor schepen, werd in het
kader van de Deltawerken in 1957 afgesloten.
De oud- en middellandgronden vinden we op Tholen in het gebied van
de oude kernen, onder andere Scherpenissepolder, Schakerloopolder,
Poortvlietse Weihoek. Een belangrijk gebied nieuwlandgronden ligt
bij Oud-Vossemeer, en aan de west- en noordzijde van het eiland.

2.1.2.3 Sint Philipsland

Tussen de wateren Zijpe, Krammer, Slaak en Krabbekreek is het
eiland Sint Philipsland in de vijftiende eeuw als opwas bedijkt. Er
lagen toen de zogenaamde "uitgorzen en slijkland" genaamd Roosen-
boom, Ruucstoppelen, Die Weelden en Graefnisse of Betkinslandt.
Aangenomen mag worden dat h»t gebied in 1487 werd bedijkt.
Overstromingen bleven echter niet uit. Doorbraken waren er in 1511
en 1530. Sedert 1530 bleef het eiland meer dan een eeuw drijvende.
Met de bedijking van de Oude Polder van Sint Philipsland in 1645
werd dit schorrengebied weer in een bewoonbaar eiland herschapen.
Door het leggen van een dam is het eiland in 1858 verbonden met het
vasteland. Ten gevolge van doorbraken werd ongeveer vijfentwintig
Jaar later een nieuwe, zwaardere dam in het Slaak gelegd.
Het gehele gebied behoort landschappelijk tot het nieuwland.

2.2 AFWATERING

2.2.1 Schouwen-Duiveland

Eeuwenlang was natuurlijke afwatering van de polders in Schouwen-
Duiveland voldoende. Natuurlijke afwatering wil zeggen dat via na-
tuurlijke geulen en kreken en gegraven watergangen het regenwater
zonder hulpmiddelen kon weglopen. Door inklinking van de bodem werd
de natuurlijke afwatering van de bodem onvoldoende. Men probeerde
dit te verbeteren door het maken van betere sluizen in de buiten-
dijken en door het plaatsen van watermolens. De Polder Schouwen be-
gon in de zeventiende eeuw als eerste dergelijke verbeteringen door
te voeren. Er werd een grote watermolen gebouwd en 32 kleine water-
molentjes werden geplaatst.
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De wateroverlast bleef. In herfst en winter bleef het laaggelegen
land onder water staan en in de zomermaanden had men last van ver-
zilting. Het polderwater in Schouwen was vaak zo hoog dat het scha-
delijk was voor de landbouw.

In 1845 werden de "Groote Watermolen" bij Flaauwers ten zuidoosten
van Serooskerke opgericht en een kleine molen voor het zogenaamde
onderbevang in gebruik gesteld. Het polderwater werd in een boezem
gemalen, vanwaar het via drie suatiesluizen op de Oosterschelde
werd geloosd. De molen deed dienst tot in 1877 de stoombemaling in
gebruik werd genomen.
In 1877 startte het nieuwe - eerste Zeeuwse - schepradstoomgemaal,
van energie voorzien door vijf stoomketels. Het gemaal loosde ook
in een vergaarboezem. Dit is thans het drassige lage land voor het
voormalige stoomgemaal.
De twee schepradmachines werden in het begin van deze eeuw (1904 en
1920) door centrifugaalpompen vervangen. De eerste electromotor
werd in 1947 geplaatst. In 1958 werd de functie van gemaal Schouwen
definitief overgenomen door Gemaal Prommelsluis, meer zuidoost-
waarts gelegen. Op 27 september 1927 werd het Ossegemaal in werking
gesteld. Dit bediende het noordelijk deel van Schouwen.
Het zuidoostelijk deel van de polder Schouwen - de Zuidhoek - is
wat suatie betreft sinds het graven van het Zierikzeese haven-
kanaal, altijd een apart gebied gebleven. Oorspronkelijk kende het
een natuurlijke afwatering via de Oosthavensluis bij Zierikzee. In
1900 werd hier een stalen molen met hevelinrichting gesticht. In de
loop der tijd werd de molen gemoderniseerd. Omdat in 1940 de molen
defect raakte, werd in 1942 aan de Oosthavensluis een electrisch
gemaal gesticht, welke de oude bemaling verving.

De eerste electrische bemaling van Schouwen was die van de Zuid-
hoek, gevolgd door het Ossegemaal en het electrische Schelphoekge-
maal, beide in 1951. Naast het grote afwateringsgebied van Schou-
wen, waarop ook de Borrenbrood, Bloois en Oud-Bommenede, Zonne-
maire, Noordgouwe, Gooikens-Nieuwland, Zuidernieuwland en enige
kleine polders in het Dijkwatergebied evenals de hooggelegen duin-
polders Oosteren Ban en Westeren Ban sueerden, bestonden op het
eiland minder grote suatiegebieden, zoals de Vier Bannen van Dui-
veland, het waterschap Ooster- en Sirjansland, Bruinisse, Nieuw-
Bommenede, de polder Dreischor en het Dijkwatergebied.
Ter verbetering van de natuurlijke suatie van het voormalige wa-
terschap Ooster- en Sirjansland, die plaats vond via de Staartsluis
in het Dijkwater en via een sluis te Viane in de Oosterschelde werd
in 1878 bij Viane een stoomgemaal opgericht. De wateroverlast kon
nu effectiever bestreden worden. Het gemaal heeft tot 1957 gewerkt,
vanaf 1921 als zuiggasmotorgemaal en in de laatste jaren als
dieselgemaal.

Bij de Stevensluis, in het noorden van Duiveland, werd in 1878 een
stoomgemaal gesticht, dat in 1934 tot dieselgemaal werd omgebouwd.
Dit bleef tot 1957 in bedrijf.
Het waterschap Bruinisse sueerde sinds 1910 via de Kraagsluis in
het Zijpe. Deze sluis deed dienst tot 1957 toen het water naar het
nieuwe gemaal bij Ouwerkerk werd gevoerd.
De afwatering van het waterschap Nieuw-Bommenede geschiedde via een
eigen suatiesluis op de Grevelingen. Vanaf 1937 vond de suatie
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2.2.2

plaats met behulp van een zogenaamde vijzelinrichting aangedreven
door een oliemotor. Van 1940 tot 1957 geschiedde de bemaling elec-
trisch via dezelfde suatiesluis. In 1957 is het gemaal met sluis
vervallen en sueert dit voormalige waterschap via het Sas-gemaal
bij Zierikzee.

De polder Dreischor, die een suatiesluis had bij de voormalige ha-
ven aan het Dijkwater, kreeg op dezelfde plaats een stoombemaling
die tot 1934 werd gebruikt. Toen werd het gemaal geëlectrificeerd.
Via de polder Dreischor sueerden ook de polders Nieuwe of Jonge van
Dreischor, Nieuwland, het Maarlandpoldertje en het oostelijk deel
van Zonnemaire.
Enkele poldertjes langs het Dijkwatergebied sueerden tot 1899 op
natuurlijke wijze in het Dijkwater. Na afsluiting van het Dijkwater
in 1899 werd dit voortgezet via een nieuwe suatiesluis bij het zo-
genaamde Sas te Zierikzee.
Het water van de Bannenpolders wordt via de gemalen en sluizen van
de polder Schouwen naar zee afgevoerd.
Burgh en Westland hadden tot 1957 een eigen suatiesluis bij de
Boots-inlaag. Deze is met de dijkverzwaring opgeruimd. Sindsdien
wordt het water via een afsluitbare duiker onder de Meeldijk naar
Schouwen gevoerd.
Tegenwoordig wordt geheel Schouwen-Duiveland bemalen door het ge-
maal aan Den Osse in het noorden, het Gemaal "Prommelsluis" aan de
zuidkust, en het gemaal aan het Sas ten oosten van de Schouwse
Dijk. Het gebied rond Dreischor voert sinds 1960 het water door een
electrisch gemaal af in de Grevelingen.
Het gehele gebied van Duiveland omvattende de Vier Bannenpolders,
Ooster- en Sirjansland en Bruinisse wordt sinds 1957 bemalen door
het electrisch gemaal ten zuidoosten van Ouwerkerk.

Tot het midden van de achttiende eeuw sueerden de verschillende af-
wateringsgebieden via tal van sluizen. Na die tijd werd op ver-
schillende plaatsen met watermolens gemalen.
De Scherpenisse-polder sueerde via een sluis, die dateert van 1866.
De sluis lag aan de zuidzijde van het waterschap en loosde op de
Oosterschelde. Het zuidelijk gedeelte van Poortvliet loosde via een
stenen sluis (1832) in het Tholensche Gat. Poortvliet sueerde sinds
1752 met behulp van een watermolen die dienst heeft gedaan tot
1851. Sinds 1849 verbeterde de afwatering door een nieuwe zeesluis
aan de Klaas van Steelandpolder.
De Stavenissepolder sueerden via de suatiesluis aan de haven van
Stavenisse, welke in 1930 gemoderniseerd werd. Indien de sluis niet
voldoende werkt, wordt het water sinds 1958 afgevoerd naar het ge-
maal De Noord te Sint Maartensdijk. De polder Oud-Vossemeer, de
Hikkepolder en de Kerkepolder sueerden via een suatiesluis aan de
Hikkepolder. De polders onder Sint Annaland hadden tot 1958 een ge-
meenschappelijke uitwatering via de suatiesluis in de dorpshaven
aan de Krabbenkreek. De Muyepolder, de polders Suzanna, Johanna-
Maria, van Haaften en Hollare hadden elk hun eigen suatiesluis.
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Reorganisatie van de afwatering vond midden achttiende eeuw plaats
met behulp van schepradwatermolens, onder meer in het waterschap
Sint Maartensdijk. Eind negentiende eeuw waren er plannen om in dit
gebied over te gaan tot stoombemaling. De plannen kwamen niet tot
uitvoering. Wel werden sluiswerken verbeterd, en de suatiegeul en
toevoerleidingen verruimd (1882/83).

De landbouw stelde steeds hogere eisen aan de afwatering. Een en
ander leidde er toe dat in 1910 het eerste motorgemaal op Tholen
werd gesticht. Tot 1922 werkte dit gemaal in combinatie met de eer-
der genoemde schepradwatermolen.
De eerste stoomgemalen dateren op Tholen uit de twintigste eeuw.
Het eerste stoomgemaal werd gebouwd aan de Eendracht ten behoeve
van het waterschap Oud-Vossemeer, en diende ter bemaling van de
polders Hikke-, Kerke-, Oud-Vossemeer- en de Vrijberghepolders. Het
gemaal werd als laatste stoomgemaal in 1957 gesloten.
In 1906 werd het tweede stoomgemaal opgericht ten zuiden van Tholen
aan de Vijftienhonderdgemeten-polder. In 1924 werd het gemaal voor-
zien van een ruwol ie-motor. In 1910 werd het stoomgemaal aan de
Klaas van Steelandpolder bij Poortvliet gesticht, welke tot 1932
dienst heeft gedaan. In 1932 werd overgeschakeld op electrische be-
maling.

De komst van stoom, motor- en electrisch gemaal betekende een grote
vooruitgang op het terrein van de afwatering.

De stormramp van 1953, de herverkaveling en de Deltawerken hebben
de afwateringssituatie op Tholen gewijzigd.
Tot voor kort werden alle polders ten westen van de Pluimpot bema-
len door het gemaal "De Noord". In het kader van de Deltawerken is
het gemaal "De Noord" aangepast. In 1985 werd het gemaal "De Loo-
hoek" bij Poortvliet in gebruik gesteld. Verder werden in het kader
van deze werken vijf afwateringssluizen opgeruimd.

2.2.3 Sint Philipsland

De afwatering op Sint Philipsland vond tot de uitvoering van de
Deltawerken en de daarmee gepaard gaande wijzigingen op natuurlijke
wijze plaats. Midden in de Oude Polder liep de kreek de Luyster.
Deze was in gebruik als centrale watergang voor de afvoer van over-
tollig regenwater.
Via een in 1847 gebouwde suatiesluis loosde het noordelijk deel (de
Anna Jacobapolder) van het eiland haar water in het Zijpe. Aan de
zuidzijde van het eiland werd water geloosd via een suatiesluis
(1914) in de Krabbenkreek. In het noordoostelijk en noordwestelijk
deel van Sint Philipsland waren bovendien stalen molentjes ge-
plaatst voor de onderbemaling.
Het deel van de Prins Hendrikpolder dat tot Sint Philipsland be-
hoorde, had een eigen spuikom en suatiesluis op het Krammer.
In 1985 werd het gemaal De Luyster in gebruik gesteld. Dit werd ge-
bouwd, omdat door gewijzigde situaties in het kader van de Delta-
werken de toen functionerende afwateringswerken niet langer vol-
deden of moesten verdwijnen in verband met de dijkversterkingen.
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3. AGRARISCH GRONDGEBRUIK EN VERKAVELING

3.1 SCHOUWEN-PUIVELAND

Schouwen-Duiveland wordt in de literatuur een vooruitstrevende
streek genoemd. Er wordt dan gewezen op de vroege toepassing van
kunstmest, stoombemaling en de oprichting van stoomzuivelfabriek-
jes.
De landbouwcrisis, in de jaren tachtig en negentig van de 19e eeuw,
liet een verschuiving zien in de teelt van gewassen. De meekrappro-
ductie, ooit een bloeiende culture op Schouwen-Duiveland (in de
periode 1850-1870 werden 32 meestoven op het eiland aangetroffen)
ging verloren. Na de ontdekking van een synthetische vervanger voor
de kleurstof uit meekrap werden de meeste meestoven afgebroken.
Sommige meestoven kregen een andere bestemming. Dat was onder meer
het geval met de nog steeds bestaande meestoven De Willem III uit
Noordgouwe en de meestoof De Kapel uit Kapelle. Ze deden dienst als
cichoreifabriek. Uit de wortel van de cichoreiplant werd namaakkof-
fie gemaakt.

Het vlas behoort tot één der oudste gewassen van de Zeeuwse akker-
bouw. Schouwen-Duiveland had vanaf het begin van de negentiende
eeuw een belangrijk aandeel in de productie van vlasvezel. Drei-
schor fungeerde als centrum voor de vlasproductie.
De grote vlasbedrijven zijn in de tweede helft van de negentiende
eeuw verdwenen. De vlasbewerking vond daarna in kleine bedrijfjes
plaats. Op Schouwen-Duiveland waren de vlasbedrijven vaak te klein
om er een volledig bestaan in te vinden.
Moderne productiemethodes vonden maar langzaam plaats in het vlas-
bedrijf. Tot in de twintigste eeuw werd de vlasvezel op een ambach-
telijke wijze verkregen.
In het begin van de twintigste eeuw werden coöperatieve roterijen
opgericht; in Dreischor in 1920, in Haamstede iets later.
In Schouwen-Duiveland was de voorkeur voor akkerbouw algemeen. Sui-
kerbietenteelt nam na het wegvallen van de meekrap een belangrijke
positie in. Alleen daar waar de bodemgesteldheid akkerbouw niet
toeliet, in het Platte van Schouwen bijvoorbeeld, was de hoofdbron
van inkomsten de rundveehouderij. Wel werd overal vee gehouden voor
eigen gebruik en mestvoorziening.

Het zuivelbedrijf op Schouwen-Duiveland had aanvankelijk nauwelijks
enige betekenis. Wel werd boter gemaakt op kleinschalig niveau. Een
doorbraak betekende de oprichting van verschillende stoomzuivel-
fabriekjes. De grootste zuivelfabriek van Zeeland is opgericht aan
het eind van de negentiende eeuw in Schouwen-Duiveland: de "Duif"
te Nieuwerkerk. Deze fabriek verdween ten gevolge van de waters-
noodramp in 1953 uit Nieuwerkerk. Een nieuwe fabriek werd in Zie-
rikzee gebouwd.

Een ander bedrijf, namelijk een voor bakkerij grondstoffen werd in
1900 te Zierikzee opgericht. H.J. Doelemans richtte de Koninklijke
Zeelandia, fabriek voor bakkerij grondstoffen op. Dit bedrijf zou
uitgroeien tot een internationale onderneming.
Na 1900 treffen we in de Westhoek van Schouwen bloembollenakkers
aan en na 1920 verschenen hier meer en meer boomgaarden.

W0379202.8



- 18 -

Het verkavelingspatroon op het eiland was niet overal gelijk. Dit
hing onder meer samen met de bodemgesteldheid en de ouderdom van de
bedijking. In de zogenaamde Westhoek, het westelijk deel van Schou-
wen, varieerde de perceelsgrootte sterk. Aansluitend aan de bebou-
wing van Renesse tot Westenschouwen overheersten de kleine per-
celen. Meer naar het westen toe, binnen de duinvlakte kwamen naast
kleine percelen grote percelen voor. De percelen hadden een onre-
gelmatige vorm.
Het agrarisch grondgebruik in de Westhoek is een mengeling van
grasland, bouwland en boomgaarden. Het aandeel grasland en boom-
gaarden is hier relatief groot. De percelen zijn in het algemeen
beplant met elzenmeten of restanten daarvan. De elzenmeet was een
stuk land omringd door een lage wal met een sloot, doorsneden met
greppels die ongeveer vier meter uit elkaar lagen en waarlangs
elzenstruiken stonden. De elzen werden eens in de zeven jaar ge-
kapt. In drogere meten, waar geen greppels waren, waren de wallen
beplant met populieren, veldiepen, abelen of eiken. Waar de bodem-
gesteldheid dit toe liet, was het gebied in gebruik als bouwland.
De polder Schouwen was wat betreft het verkavelingspatroon overwe-
gend homogeen van karakter. De percelen waren klein en qua vorm zo-
wel regel- als onregelmatig. Dit verkavelingspatroon is aansluitend
op het krekenpatroon ontstaan. Het agrarisch grondgebruik bestaat
voornamelijk uit gras- en bouwland. De bouwlanden komen overwegend
voor aan de noordzijde en de oostzijde van de polder. In het mid-
dengebied van Schouwen (het Platte van Schouwen) komen concentra-
ties van grasland voor.
Duiveland werd gekenmerkt door een groot aantal polders, die in om-
vang, vorm en patroonskenmerken verschillen. De verschillen tussen
de patronen waren het duidelijkst tussen de oude kerngebieden (met
name de Vierbannenpolder) en de nieuwlandgebieden.
Het verkavelingspatroon van de Vierbannenpolder komt sterk overeen
met die van de polder Schouwen. In de andere gebieden van de Duive-
landpolders kwam overwegend een verkavelingspatroon voor met zowel
kleine als matig grote percelen. De vorm van de percelen was hier
voornamelijk regelmatig. Daar waar de percelen grenzen aan vroegere
kreken en aan dijken was de vorm onregelmatig. Het verkavelingspa-
troon is gekoppeld aan wegen en dijken.
Het agrarisch grondgebruik is hoofdzakelijk bouwland. Het grasland
is hier in de minderheid. Ook het oppervlak boomgaarden is gering.
Ruilverkaveling en herverkaveling hebben Schouwen-Duiveland een
rationeler aanzicht gegeven. Daarbij zijn veel historisch gevormde
landschapspatronen verdwenen.

3.2 THOLEN

De meekrapcultuur was ook voor Tholen tot de jaren tachtig van de
vorige eeuw een belangrijke bron van inkomsten geweest. Ook hier
wordt het patroon gevonden dat de suikerbietenteelt de meekrapcul-
tuur verving.
Een vlasserij werd tussen 1843-1858 als werkverschaffingproject op-
gericht. Deze vlasserij maakte echter geen bloei door.

W0379202.a



- 19 -

Akkerbouw werd gevonden op de hoger gelegen kreekruggen van het
oud- en middelland en in de nieuwlandpolders. De lagere en vochtige
poelgronden van oud- en middelland bestonden uit grasland. Thans
wordt op Tholen ook bloementeelt (gladiolen), glastuinbouw en
fruitteelt gevonden. Voorts is de teelt van gras- en bloemzaad in
opkomst.
Ten aanzien van het verkavelingspatroon op Tholen kunnen verschil-
len worden geconstateerd tussen de patronen in oud- en middelland
en die van het nieuwland. In de polders gevormd voor circa 1400
werd de verkaveling hoofdzakelijk bepaald door fysisch-geografische
omstandigheden. Dit resulteerde in onregelmatig gevormde percelen.
Het nieuwland kent een meer planmatige aanpak met een uit regelma-
tige vierkanten en rechthoeken, soms ook met een uit een lange
stroken bestaande verkaveling. Ook hier is na 1945 om verschillende
redenen het land herverkaveld.

3.3 SINT PHILIPSLAND

Op Sint Philipsland waren wat betreft het agrarisch grondgebruik de
laaggelegen gronden langs de kreken in gebruik als weiland. De
andere gronden waren in gebruik voor akkerbouw.
Opvallend was de teelt van zilveruien. In de negentiende eeuw werd
begonnen met enkele hectare en in de loop der jaren groeide dit uit
tot enkele tientallen hectare. Vele gezinnen waren afhankelijk van
de inkomsten van de zilveruienteelt.
Sint Philipsland, een nieuwlandpolder, welke in 1645 werd bedijkt,
kent een planmatige verkaveling van regelmatige vierkanten en
rechthoeken. De kavels van de oude Sint Philipslandpolder werden
onder de belanghebbenden bij loting verdeeld. De polder was in ze-
ven kavels opgedeeld. Deze waren begrensd door sloten ten behoeve
van de afwatering. Van oost naar west liep een weg waarop alle ka-
vels aansloten (de Oudeweg).
Bovendien werd voor het bouwen van woningen (het dorp) een plaats
aangewezen in het zuidoosten van het eiland. Het dorp was al even
planmatig van opzet als de verkaveling.
De andere polders van Sint Philipsland vertonen eenzelfde regelma-
tige verkaveling. De Kramerspolder kent langs de Bruintjeskreek
echter een langgerekte strokenverkaveling.

3.4 DE MILITAIRE INUNDATIES VAN 1944 EN DE WATERSNOODRAMP VAN 1953

Een deel van Noord-Zeeland werd getroffen door Duitse militaire
inundaties. Op bevel van de Duitsers werd in februari 1944 Schou-
wen-Duiveland onder water gezet. Door golfslag van het inundatie-
water werd veel vernield aan bermen en wegen. Direct na de capitu-
latie van de Duitsers werden maatregelen genomen om de polder weer
zeewater-vrij te krijgen. Op acht september 1945 werd de normale
polderwaterstand bereikt.
De oorlogsinundatie op Tholen werd in april 1944 voltrokken. Op
duizend hectare na werd heel het eiland geïnundeerd. Het duurde tot
november 1944 voordat Tholen, dat al op 30 oktober van dat jaar be-
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vrijd werd, watervrij was. In maart-april 1944 werden de polders
Anna Jacoba, Kramers, Willems, Abraham Wisse en de Prins Hendrik op
Sint Philipsland onder water gezet. Eind oktober 1944 kon door sa-
botage het onderlopen van de Oude Polder worden vertraagd. Rond het
dorp Sint Philipsland was nog snel een kade aangelegd, zodat evacu-
atie uit het dorp niet nodig was. Reeds op vier november 1944 werd
Sint Philipsland bevrijd.

Een grote ramp, groter dan de oorlogsinundaties, was de waters-
noodramp van 1953.
Naast sociaal-psychologische gevolgen had de ramp enorme gevolgen
voor het uiterlijk van het landschap: verkaveling, afwatering, we-
genpatroon, beplanting en bebouwing. De onderstaande tekst behan-
delt kort de watersnoodramp per eiland.

Het poldergebied van Schouwen-Duiveland is in 1953 over een opper-
vlakte van circa 16.200 ha overstroomd. Het aantal stroomgaten be-
droeg vierenvijftig. Het duingebied en delen van de polders Noord-
gouwe en Zonnemair.e zijn droog gebleven (de zogenaamde droge cor-
ridor) . De omvangrijkste dijkdoorbraken waren nabij de Schelphoek
en Ouwerkerk.

Het heeft ruim een half jaar geduurd, voordat alle stroomgaten wa-
ren gedicht. Op zes november 1953 werd bij Ouwerkerk het laatste
gat gedicht. Bij de Schelphoek is een nieuwe ringdijk aangelegd.
Door de aanleg van deze dijk is circa 250 ha polderland buitenge-
dijkt. Zuidelijk van het oorspronkelijke tracé werd bij Ouwerkerk
een nieuwe zeedijk aangelegd.
Ten gevolge van de overstroming waren vele watergangen dichtgeslibd
en wegen onbruikbaar geraakt.
Ruim 850 huizen en 294 boerderijen werden verwoest of beschadigd.
Van de aanwezige beplanting was weinig meer in leven.
Voor 1953 waren in de oude kerngebieden al problemen door slechte
ontsluiting, waterbeheersing en verkaveling, terwijl de overstro-
ming in 1953 dit nogmaals had verergerd. In het kader van de her-
verkaveling zijn maatregelen ter verbetering uitgevoerd.
Aanvankelijk was het herstel gericht op het dichten van de stroom-
gaten, het verhogen en versterken van de dijken, en het treffen van
noodvoorzieningen voor de bewoners. Nadat de stroomgeulen waren ge-
dicht, zijn de polders drooggemalen en werd begonnen met de aanleg
van nieuwe wegen en waterlopen.
Bij de aanleg van wegen is deels aangesloten bij vroegere tracé's,
namelijk die welke nog voldeden aan technische eisen. Daarnaast is
rekening gehouden met de ligging van de dorpen en steden, en met de
technische vormen die aan de verkaveling werden gesteld (grote
rechthoekige en vierkante kavels).
De veranderingen in het poldergebied zijn ingrijpend geweest. Het
waterlopenpatroon en het verkavelingspatroon ondergingen sterke
wijzigingen.
De gemiddelde oppervlakte van een kavel werd verdrievoudigd. Voor
deze kavelrationalisatie was het nodig dat oude sloten werden ge-
dempt, wegen opgebroken en dat laagtes en dergelijke velden werden
geëgaliseerd. Dit betekende onder meer een afname van de lengte van
de sloten met 2.000 km(!).
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Ten gevolge van de verbetering in de waterhuishouding door middel
van peilverlaging, drainage en bouwen van gemalen werd meer grond
geschikt voor akkerbouw. Veel grasland werd omgezet in bouwland.
Verder is onder meer tijdens de herverkaveling veel beplanting aan-
gebracht: langs de wegen en om de bebouwing en nabij de nieuw ge-
vormde krekenstelsels bij Schelphoek en Ouwerkerk.

Tholen overstroomde op 1 februari 1953. Ruim de helft van het Tho-
lense land is overstroomd geweest. In zevenentwintig polders kwam
het zeewater binnen. Er waren negen stroomgaten. Stavenisse is het
zwaarst getroffen gebied. Het zeewater op Tholen kon al na tien
weken na de ramp worden afgevoerd, overbleef grote materiële schade
aan dijken, landerijen en gebouwen.
Na de ramp van 1953 is het land van Tholen opnieuw verkaveld, en in
samenhang hiermee de afwatering verbeterd. Vooral de oudste polders
de Poortvlietse Weihoek, de Scherpenissepolder en de Schakerloopol-
der ondergingen radikale veranderingen.

De stormvloed van 1 februari 1953 sloeg twee gaten in de zeedijk
van de Oude Polder van Sint Philipsland. De zeedijk van de Willem-
polder brak op twee plaatsen. Een indertijd provisorisch gesloten
coupure bij de veerhaven bezweek. Zodoende konden er twee gaten in
de binnendijk van de Anna Jacobapolder ontstaan, waardoor de Kra-
merspolder weer kon vollopen. De Kramerspolder werd ook vanaf de
zijde van de Oude Polder bedreigd door zeewater. Via een duiker in
de Oostdijk liep de Henriëttepolder vol. Door gebrek aan lozing
kwam de Abraham Wissepolder blank te staan. Alleen de Prins Hen-
drikpolder had geen wateroverlast in 1953. Op 26 februari en
7 maart werden de dijkgaten gesloten. Daarna kon met het wegpompen
van het water begonnen worden. Op 26 maart 1953 was geheel Sint
Philipsland weer droog.

Na het opruimen van het puin konden de wederopbouwwerkzaamheden van
start gaan.
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4. INFRASTRUCTUUR

4.1 DE WEGEN

4.1.1 Schouwen-Duiveland

In 1866 kende Schouwen-Duiveland een net van doorgaande wegen met
zowel oost-west verbindingen als noord-zuid verbindingen. Zierikzee
vormde in de meeste gevallen het middelpunt van de verbinding.

De weg van Zierikzee naar Nieuwerkerk werd reeds in 1673 aangelegd
en spoedig daarna bestraat op kosten van de ingelanden van de pol-
der Vier Bannen van Duiveland.
Een deel van dit traject, Bruinisse-Zierikzee was onderdeel van de
Groote Weg no. 1 behorend tot de Groote Wegen der Tweede Klasse en
deel van het traject naar Colijnsplaat-Veere-Middelburg.
De wegen Zierikzee-Viane en Zierikzee-Zijpe waren van belang als
verbindingswegen met de veren naar andere eilanden.
De eerste met grind verharde weg op Schouwen is die van Repart via
Ellemeet en Serooskerke naar de Schelphoek. Onder het motief van
een verzekerde verbinding voor het vervoer van dijkverzwaringsmate-
riaal van de noord- naar de zuidzijde werd deze verharding door het
waterschap Schouwen aangelegd.
Na 1860 begint de opkomst der grindwegen. In Schouwen werd "De Com-
missie voor de Grindwegen" opgericht. Na 1880 bestond er behoefte
aan uitbreiding van het aantal verharde wegen op Schouwen. Tussen
1884-1886 werd ondermeer de Hoge Zoom tussen Haamstede en Renesse
en de weg tussen Haamstede en Noordwelle bestraat.
De doorbraak van de bietenteelt als nieuw gewas kort voor 1900
stelde ook steeds meer eisen aan de kwaliteit van de wegen. Begrin-
ding betekende een grote verbetering voor verkeer en landbouw.
Na 1900 werd ook steenslag als verhardingsmateriaal op de Schouwse
wegen toegepast. De steenslag werd met een eigen fabrikaat "paar-
dewals" in de weg verwerkt. Een paardewals bestaat uit beton, om-
hult met een ijzeren mantel die werd getrokken door drie paarden.
Schouwen-Duiveland, maar in het bijzonder Schouwen kende vele "wek-
kens". Onder wekkens worden verstaan doodlopende wegen die toegang
geven tot meerdere percelen grond. Wekkens die slechts tot één per-
ceel grond toegang geven, worden "hals" of "halsje" genoemd. Zijwe-
gen en -paden naar boerderijen worden "dreven" genoemd. In 1911
werd door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Schouwen beslo-
ten tot uitbreiding van het kunstwegennet over te gaan. Hierbij
zouden ook de doodlopende weggetjes betrokken worden. Alle boerde-
rijen zouden een aansluiting krijgen op de bestaande kunstwegen.
Vele grindwegen werden tevens steenslagwegen. Steenslag was duur-
der, maar vereiste minder onderhoud. Vanaf 1915 werden proeven ge-
nomen met asfaltering van wegen.

In 1894 werd een noordelijke verbindingsweg tussen Schouwen en Dui-
veland aangelegd bij Dreischor. Tal van polderweggetjes werden van
aarden- tot grind, macadam- en teerwegen. De polderwegen waren in
de regel in beheer bij polders of waterschappen.
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Na 1953 worden dammen gelegd tussen Goeree en Schouwen en tussen
Overflakkee en Duiveland. De wegen over deze dammen versterken en
verbeteren de relatie met de Randstad. De hoofdwegen Serooskerke-
Brouwersdam (N57) en Serooskerke-Zierikzee-Grevelingendam (N59)
zijn thans de voornaamste verbindingen op Schouwen-Duiveland.

4.1.2 Tholen

Op Tholen behoort het wegdeel tussen Gorishoek en Tholen (O-W) tot
een der oudste doorgaande routes. Dit was onderdeel van de postrou-
te Walcheren-Noord-Brabant. Uit een overzicht uit 1824 weten we dat
dit traject gerekend werd tot de zijtak Breda-Middelburg van de
Groote Weg der Eerste Klasse no. 3 Amsterdam-Franse grens.
Aansluitend op dit traject Gorishoek-Tholen bestond nog een zoge-
naamde postroute van Stavenisse naar Scherpenisse. Langs deze weg
werden passagiers en goederen vervoerd die vanuit Schouwen-Duive-
land via het veer Viane-Stavenisse, Noord-Brabant konden bereiken.
Dit tracé was één van de eerste begrinde wegen op Tholen (1861) en
geldt ook nu nog als de doorgaande oost-west verbinding op Tholen.
Na 1862 begon de provincie op Tholen met een urgentieschema voor
het begrinden van wegen. In 1864 werd onder meer de weg van Sint
Annaland (veer op Sint Philipsland en Duiveland) naar Oud-Vossemeer
(veer op Noord-Brabant) begrind. Dit begrinden ging wellicht niet
zo snel als gehoopt werd. Volgens de kaart (chromo-topografische
kaart nr. 619) van 1913 zijn slechts delen van wegen begrind.
Slecht is het zelfs gesteld met de wegen in het Malland en de
Polder van Poortvliet.

In 1946 zijn de doorgaande wegen op Tholen verhard (zie: Chromoto-
pografische kaart no. 49a). Opvallend op Tholen is voorts het aan-
tal dijkwegen die als het ware een rondje om de polder maken. De
polderwegen zorgen voor de dwarsverbinding.

4.1.3 Sint Philipsland

Aan het begin van deze eeuw zijn de wegen in Sint Philipsland van
grind voorzien. Er werd gesproken van buurtwegen Eerste Klasse.
De Anna-Jacobapolder met haar rationale verkaveling kent een al
even rationeel wegenpatroon met de Noord- en Zuidweg (N-Z) en de
Langeweg (O-W). Verschillende zijwegen en -paden aan genoemde wegen
zorgden voor de verbindingen met de boerderijen.
Via de Kreekweg (ZW-NO, een deel van de tegenwoordige Lageweg) liep
de verbinding van de Anna Jacobapolder naar Sint Philipsland. Ook
hier werden strakke rationele wegen getroffen, zoals de Oude Weg.
De drassige Bruintjeskreek tussen Anna Jacobapolder en Sint Phi-
lipsland wordt tot na 1940 alleen door de trambaan overgestoken. Na
1940 wordt een geheel nieuw tracé van de Slaakdam (O) naar het veer
(W) aangelegd.

De toegangsweg over het Slaak werd aan Zeeuwse zijde in de jaren
1894-95 begrind.
In de jaren dertig werd de weg Sint Philipsland-Anna Jacobapolder
(de Kreekweg en de Langeweg) geasfalteerd. Door het drukker worden-
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de verkeer op het veer naar Duiveland nam de betekenis van de weg
op Anna Jacobapolder toe. Ze behoorde tot de categorie der Rijksweg
en.
Sedert de opening van de Philipsdam (1988) en het verdwijnen van
het veer over het Zijpe heeft deze weg (Til) haar regionale bete-
kenis verloren.

4.2 WATERWEGEN. HAVENS EN VEREN

4.2.1 Waterwegen

De voormalige eilanden Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philips-
land worden omsloten door hoofdgeulen, die de doorgaande vaarroutes
voor het scheepvaartverkeer hebben gevormd. Door de aanleg van dam-
men in het kader van de Deltawerken is er een en ander veranderd in
de doorgaande routes.
Schouwen-Duiveland wordt in het westen begrensd door het Krabben-
gat, een ondiepe geul en daarom onbelangrijk voor scheepvaart. In
het noordwesten stroomt het Brouwershavense Gat. Het Brouwershaven-
se Gat wordt onderbroken door de Brouwersdam. Tussen de Brouwersdam
en de Grevelingendam ligt het Grevelingenmeer. De Grevelingen had
tot 1962 ter hoogte van Bruinisse een verbinding met Krammer, het
Slaak en het Zijpe.

In het oosten en zuidoosten wordt Schouwen-Duiveland begrensd door
het Keeten, het Mastgat en het Zijpe.
Deze drie aansluitende geulen vormen een deel van de vaarroute van
Antwerpen naar de Rijn.
De zuidelijke grens van Schouwen-Duiveland is de Hammen, de noorde-
lijke hoofdgeul van de Oosterschelde.
Tholen wordt in het zuiden en zuidwesten begrensd door enkele klei-
ne geulen van de Oosterschelde, het Tholense Gat, De Dortsman en de
Witte Tonnen Vlije. Deze laatste geeft verbinding met Keeten, Mast-
gat en Zijpe. Het Keeten en het Mastgat zijn tevens de westelijke
grens van Tholen. De Krabbenkreek is de noordelijke geul die Tholen
begrenst. De Eendacht, thans deel van de Schelde-Rijnverbinding en
door een dam afgesloten van de Krabbenkreek vormt de oostelijke
grens van Tholen. Ongeveer in het midden van de Eendracht ligt de
provinciegrens.

De Krabbenkreek is de zuidelijke geul van Sint Philipsland. In het
westen ligt het Zijpe, terwijl het Slaak langs de noordelijke oever
stroomt. Het Slaak wordt sinds 1988 onderbroken door de Philipsdam.
Ten behoeve van een verbeterde Schelde-Rijnverbinding is een kanaal
getrokken door de Slaakdam. Sint Philipsland wordt dus in het oos-
ten opnieuw begrensd door de Eendracht.
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4.2.2 Havens

4.2.2.1 Schouwen-Duiveland

Zierikzee heeft de oudste en grootste haven van Schouwen-Duiveland.
De Oude Haven was bereikbaar vanuit het noorden via het Dijkwater
en vanuit het zuiden via de Gouwe. Beide wateren, Dijkwater en
Gouwe, scheidden Schouwen van Duiveland. In de zestiende eeuw had
de haven te kampen met opslibbing. Als oplossing werd tussen 1597
en 1600 een havenkanaal aangelegd. Het zuidoostelijke deel van de
stadsgrachten werden tot Nieuwe Haven bestemd.

Het tijhaventje van Viane was posthaven ên veerhaven voor de com-
municatie van Schouwen-Duiveland via Stavenisse en Tholen met het
vaste land. Toen deze functies vervielen, deed ze dienst als land-
bouwhaventje voor de omgeving.
Bruinisse kent meerdere havens: de oude gemeentehaven, de nieuwe
gemeentehaven, de tramweghaven annex veerhaven, de vluchthaven en
recentelijk de jachthaven bij Aquadelta en de werkhaven voor de
Deltawerken.
Brouwershaven. een haven die reeds in 1300 grote bloei doormaakte,
beleefde in de negentiende eeuw een "nabloei" als overslaghaven. De
groter wordende zeeschepen ondervonden moeilijkheden met de door-
tocht naar Rotterdam. De mogelijkheid om voor de rede van Brouwers -
haven te ankeren werd toen geschapen (1838). Overzeese produkten
werden overgeslagen op kleinere schepen, die de vracht transpor-
teerden naar Roterdam en Dordrecht. Tussen 1863 en 1864 zijn nog
havenverbeteringen uitgevoerd met een subsidiebijdrage van het Rijk
en de Provincie. In 1872 werd de Nieuwe Waterweg naar Rotterdam ge-
graven. Dit maakte een einde aan de bloei van Brouwershaven. Thans
is Brouwershaven van betekenis voor de recreatie.

Verder kende Schouwen-Duiveland een groot aantal kleinere havens
bij Beldert (Dreischor), Zonnemaire, Den Osse, Kloosternol, Burgh-
sluis, Schelphoek en Flaauwers. Deze haventjes zijn óf gedempt, zo-
als de haven bij Beldert, of doen dienst als jachthaven.

4.2.2.2 Tholen

De haven van de stad Tholen was een van de eerste havens van Zee-
land. De Oude Haven van Tholen werd in 1825 gedempt. Een gedeelte
van de Oude Zoute Vest werd als haven ingericht: de Groote Haven.
Een ander gedeelte aan de zuidzijde van de vesten werd bestemd tot
Kleine Haven. In 1908 werden de havens tot één haven verenigd. Tho-
len was van belang als vissershaven.
In 1656 kreeg Stavenisse haar tegenwoordige havèngeul. De haven is
altijd van groot belang voor de omgeving geweest, onder meer voor
de veerverbinding naar Schouwen-Duiveland.
De havens van Scherpenisse en Sint Maartensdijk hadden beide hun
toegang via de Pluimpot. Beide havens hebben tot 1957 dienst ge-
daan. In dat jaar had namelijk de afsluiting van het buitenwater
plaats door afdamming van de Pluimpot.
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In de ingepolderde Pluimpot tussen Sint Maartensdijk en Scherpenis-
se werd een industrieterrein en een sportterrein aangelegd. Op de
plaats van de drooggevallen haven van Scherpenisse ligt nu de ijs-
baan.
Het landbouwhaventje van Sint Annaland was een zwakke schakel in de
zeewering. In het kader van de Deltawerken werd ze daarom gedempt.
Even buiten de gedempte haven werd een moderne jacht- en handels-
haven aangelegd, die in 1960 in gebruik is genomen.
Haventjes van meer lokale betekenis voor het eiland Tholen waren
Deurloo, Strijenham en Oud-Vossemeer.

4.2.2.3 Sint Philipsland

Sint Philipsland kent twee havens. De haven van Sint Philipsland
(dorp) onderging, onder meer als gevolg van suikerbietentransport
tussen 1870 en 1921 allerlei verbeteringen. Aan de noordwestzijde
van het eiland werd ten behoeve van het veer over het Zijpe een
haven aangelegd.

4.2.3 Veren

Noord-Zeeland had vóór de totstandkoming van de deltawerken een
netwerk van veerdiensten, die de eilanden onderling verbonden en zo
de doorgaande routes verzorgden.
Aan de noordkust van Schouwen-Duiveland bestonden in de negentiende
eeuw enkele interprovinciale veren. Ze zijn echter nooit tot bloei
gekomen. Dit waren de overzetveren Scharendijke-Ouddorp en Bruinis-
se, Zonnemaire, Brouwershaven naar Herkingen, Battenoord of Oude
Tonge op Flakkee.
Aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland lagen de veerverbindingen
over de Oosterschelde met Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Walcheren
en Tholen.
De in 1864 geopende bootdienst van Middelburg naar Noord-Brabant
door de spoorbootmaatschappij deed vanaf 1866 ook Zierikzee aan. De
particuliere veerdienst, met subsidie van de provincie deed de vol-
gende plaatsen aan: Middelburg, Wolphaartsdijk, Kortgene, Katse
Veer, Zierikzee, Wemeldinge, Yerseke, Gorishoek, Tholen en Bergen
op Zoom.
Met de opening van de spoorlijn naar Goes in 1868 vervielen enkele
plaatsen in deze vaarroute: Bergen op Zoom, Tholen en Gorishoek. Er
werd vanaf die tijd een dienstregeling onderhouden, die te Wol-
phaartsdijk en te Katse Veer met een diligencedienst aansluiting
had op het spoorwegstation Goes.
Vanaf 1910 was deze veerdienst over de Oosterschelde in handen van
de provincie. In 1932 werd de route bekort. Het gedeelte Middel-
burg-Wolphaartsdijk kwam te vervallen. In de jaren dertig werden de
aanlegsteigers verbeterd of vernieuwd ten behoeve van het gemotori-
seerd verkeer.
In 1945 werd het traject nogmaals ingekort door het gedeelte Wol-
phaartsdijk-Katse Veer op te heffen. In 1958 werd de aanlegplaats
bij Zierikzee verlegd van het Havenkanaal naar De Val ten zuidoos-
ten van Zierikzee. In 1961 werd op Noord-Beveland de veerhaven ver-
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plaatst naar de noordoostelijke zijde van Noord-Beveland. Het veer
is thans vervallen en de verbinding Midden-Zeeland met Schouwen-
Duiveland geschiedt via de Zeelandbrug.
Voorts kende Zierikzee een voetveer op Colijnsplaat, welke in 1960
is opgeheven.
Vanaf Viane bij Ouwerkerk werd een veerdienst onderhouden op Stave-
nisse. De post volgde ook deze route. Nadat omstreeks 1847 een
veerdienst over het Zijpe was begonnen en de Slaakdam in 1884 was
voltooid, boette het veer Viane-Stavenisse aan belang in. In 1900
verviel ook het postvervoer langs deze route. De post werd voortaan
vervoerd met de R.T.M.-tramlijn Brouwershaven-Steenbergen via Anna
Jacobapolder-Zijpe.

Tholen onderhield een veerdienst op Schouwen-Duiveland vanuit Sta-
venisse (welke zojuist beschreven is) op Zuid-Beveland, op Sint
Philipsland en via Stavenisse op Numansdorp (Zuid-Holland). Er
waren ook beurtdiensten vanuit diverse plaatsen op Tholen naar Mid-
delburg, Bergen op Zoom, Rotterdam, Zierikzee.
Gorishoek bij Scherpenisse op Tholen was tot in de twintigste eeuw
een hoofdschakel in de communicatie van Midden-Zeeland met Noord-
Zeeland. De postroute liep over Gorishoek. De veerdienst Yerseke-
dam-Gorishoek was tot de opening van de spoorlijn Roosendaal-Vlis-
singen een belangrijke schakel in het postverkeer. De veerdienst-
legde het loodje toen in 1916 de provincie Zeeland de weg over de
Kreekrakdam tussen Noord-Brabant en Zuid-Beveland opende voor ver-
keer. In 1925 werd het officiële veer door het rijk opgeheven, maar
weliswaar door particulieren voortgezet.
Over de Eendracht waren drie oeververbindingen tussen het eiland
Tholen en Noord-Brabant. Een voetveer van Boshoofd naar Oud-Vosse-
meer (opgeheven in 1885). Even ten noorden daarvan lag het veer
Nieuw-Vossemeer - Oud-Vossemeer. Vanuit de stad Tholen bestond een
veer naar Noord-Brabant. Dit laatste veer werd in 1928 vervangen
door een brug over de Eendracht. De pont Oud-Vossemeer - Nieuw-Vos-
semeer voer in 1973 voor de laatste maal. Ze werd door een brug,
die in 1974 open werd gesteld, vervangen.
Vanuit Sint Annaland was een veer op Sint Philipsland (dorp), uit-
sluitend voor voetgangers. In 1940 werd dit veer opgeheven.
De aanleg van het Schelde-Rijnkanaal is van invloed geweest op de
verbinding met Noord-Brabant en Sint Philipsland. Tholen en Sint
Philipsland werden met een dam door het Krabbenkreek verbonden.
Deze dam is opengesteld in 1973. Voorts was door de kanalisatie van
de Eendracht een langere brug nodig tussen Tholen (stad) en het
vaste land van Noord-Brabant.
Ook in het kader van het Schelde-Rijnkanaal is de Oesterdam aange-
legd, hierdoor is er een einde gekomen aan de getijdebeweging op de
Eendracht. Over de Oesterdam ligt een wegverbinding tussen Zuid-
Beveland en Tholen.

Tot 1858 had de verbinding tussen Sint Philipsland en Noord-Brabant
plaats over de Slikken van Heene of Meerloo. In 1858 kwam een vaste
verbinding met een zogenaamde gronddam tot stand. Deze werd in 1884
door de definitieve Slaakdam vervangen. Veren waren er op Sint
Annaland, welke hiervoor werd beschreven. Na de bedijking van de
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Anna Jacobapolder in 1847 werd een veerdienst tussen Anna Jacoba-
polder en Duiveland over het Zijpe onderhouden. Daarnaast werd in
1900 een veerdienst gestart over het Zijpe door de RTM, met de
"tramboot". Beide waren geduchte concurrenten van elkaar. Na 1940
kwam er een betere verstandhouding. Na opheffing van de tramlijn
verviel de veerdienst door de "tramboot". Tot 6 juli 1988 was het
veer Anna Jacobapolder-Zijpe in gebruik. Op deze datum werd de
Philipsdam geopend voor het verkeer.

4.3 DIJKEN. KADEN EN DAMMEN

Noord-Zeeland heeft haar ontstaan voor een belangrijk deel te dan-
ken aan een stelsel van dammen en dijken, welke door de eeuwen heen
zijn uitgegroeid van eenvoudige middeleeuwse, lage kaden tot de
tegenwoordige dammen en dijken op "deltahoogte".
Bij oudlandpolders was bedijking een middel waarmee de mens zich
tegen de opdringende zee verweerde en bestaand land beschermde. Dit
wordt defensieve bedijking genoemd. Sinds de dertiende eeuw wordt
de bedijkingstechniek echter tevens aangewend voor de winning van
land, de zogenaamde "offensieve" bedijking.
Door het voortgaande proces van offensieve bedijking, waarbij tel-
kens nieuwe polders tegen de oude werden aangedijkt, veranderden
vele eertijds zeewerende buitendijken in binnendijken.
Een speciaal type binnendijk is de inlaagdijk. Wordt een zeewerende
dijk bedreigd door oeverafschuiving of een dijkval, dan wordt op
enige afstand daarachter een vervangende dijk of kade aangelegd.
Wanneer de buitenste zeewering inderdaad wordt aangetast, kan zijn
taak direct door de achterliggende dijk of kade worden overgenomen.

Verder kent men "vijfzoden", die met name in de dertiende en in de
viertiende eeuw zijn aangelegd als afsplitsing van sommige polders
in waterstaatkundige eenheden. Andere binnendijken zijn de "Schen-
keldijken". Zij vormen een verbinding tussen twee dicht bij elkaar
gelegen dijken. Men treft ze vaak aan bij smalle polders met lange
zeewerende binnendijken. Zij verdelen de polders in aparte eenheden
en verminderen het risico van overstroming.
Sedert het midden van de twaalfde eeuw begon men bestaande dijktra-
cé's met elkaar te verbinden en op deze manier werd één gesloten
ringdijk gerealiseerd.
De eerste dijken op Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland
waren ringdijken. Dammen werden meestal opgeworpen om oude kernlan-
den van de voormalige eilanden aaneen te sluiten en de communicatie
tussen de kernlanden te verbeteren. Geulen afdammen was tevens een
van de middelen om het water aan te vallen. Naast die afdammingen
zijn veel kilometers dijken gebouwd, die het zeewater buiten de
polders moesten houden.
Op Schouwen-Duiveland is circa tweehonderd kilometer dijken aange-
legd. Aan de zuidkust van Schouwen waren vele dijken als inlaagdijk
bestemd.
De Schouwse dijk wordt gezien als structuurbepalend voor het gebied
van Schouwen-Duiveland. Deze dijk is tot 1374 van de Oosterschelde
tot Brouwershaven waterkerend geweest.
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Dwars door de Schouwenpolder is in het kader van de deltawerken een
binnendijk (7,7 kilometer lang) aangelegd. Het is de zogenaamde
Delingsdijk die loopt van de ringdijk bij de Schelphoek naar Brou-
wershaven, waar zij aansluit aan de binnendijk tussen de Groot Sint
Jacobspolder en de polder Bloois en Oud-Bommenede. Deze Delingsdijk
werd gelegd na de watersnoodramp van 1953. Deze dijk werd gelegd
met de intentie dat bij een eventuele nieuwe calamiteit niet geheel
Schouwen zou overstromen. Vandaar ook de naam Delingsdijk.

Tholen kon ook groeien dankzij de aanleg van vele kilometers dammen
en dijken. De oudste dijken, zoals eerder werden beschreven, zijn
de ringdijken of restanten daarvan, van de polders Scherpenisse,
Poortvliet, Oudelande (Sint Maartensdijk) en Schakerloo.
De belangrijkste afdamming in Tholen was die van de Pluimpot in
1556. De Pluimpot was een secundaire geul, die in het begin van de
zestiende eeuw het eiland Tholen in een westelijke en een ooste-
lijke helft verdeelde.

De zuidelijke dam werd ten noorden van Scherpenisse gelegd (nu de
noordelijke dijk van de Houwerpolder). De noordelijke dam werd ge-
legd tussen de Mariapolder en de polder Priestermeet. De volledige
afdamming geschiedde in 1957 in het kader van de Deltawerken.
Binnen de ring van zeedijken op Tholen vinden we een stelsel van
binnendijken, vroeger kortere of langere tijd waterkerend, nu vor-
men ze de slapers of dromers.

In 1847, met de bedijking van de Anna Jacobapolder kreeg Sint Phi-
lipsland haar huidige vorm. Een bijzonder werk is de Slaakdam, de
verbinding tussen Sint Philipsland en Noord-Brabant. Adrianus van
Haaften, burgemeester van Sint Philipsland, was als bedijker ak-
tief. Zijn aandacht had hij gevestigd op de schorren tussen Sint
Philipsland en Noord-Brabant. In 1850 besloot Van Haaften een con-
cessie aan te vragen, welke hem bij K.B. van 14 oktober 1853 werd
verleend. Doel van de aanleg van de dam was de aanslibbing te be-
vorderen ten behoeve van inpoldering.
In 1858 werd de dam aangelegd. Op 24 maart 1859 werd de dam offi-
cieel geopend. De dam begint in de Henriëttepolder en loopt naar de
Prins Willem Frederik Karelpolder aan de Brabantse zijde.
Van Haaften had toestemming gekregen voor een dam van beperkte
hoogte. De kruin van de dam lag bij hoog water één meter boven het
niveau van het water. Vanuit Sint Philipsland en Tholen werd name-
lijk gevreesd dat bij storm en hoog water, het water in de Een-
dracht en de Mosselkreek opgestuwd zou worden en daardoor gevaar op
zou leveren voor de bestaande dijken. In 1860 was de dam in zoda-
nige staat, dat doorgang werd verboden. Op 3 november 1861 ontston-
den enkele doorbraken. Van Haaften onttrok zich van zijn verplich-
tingen en verloor zijn concessie op de slikken. De Staat werd
eigenaar. De Staat liet in 1884 de Slaakdam op zijn huidige plaats
aanleggen. De afsluiting van de Slaak had grote gevolgen voor het
Zijpe. Voor de afsluiting was het Zijpe ondiep. Vee en paarden wer-
den nog zwemmend achter een roeiboot over het Zijpe geloodst. Thans
is het Zijpe zo'n veertig meter diep. Als gevolg van de afdamming
werd tevens de vloed hoger en moesten dijken worden verhoogd en
verzwaard.
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De Muraltmuurtjes
De afmetingen van de oudste zeedijken (elfde en twaalfde eeuw) wa-
ren vrij gering: anderhalf tot twee meter hoog. Geleidelijk aan
werden zwaardere dijken gebouwd. In de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw werd een hoogte van 4,75 meter aangehouden. Thans is
een hoogte van acht tot negen meter niet ongebruikelijk.
Tal van manieren werden gebruikt om tot een goede dijkbekleding te
komen. Grasmatten en bonken vette klei begroeid met wier of zeegras
waren vroege manieren. Een andere methode van dijkbekleding was het
aanbrengen van zogenaamde krammatten, uit stroo of riet bestaande
matten, van circa drie centimeter dik. Deze bundels werden door
middel van krammen (- uitgekamd rogge of tarwe stroo) of beugels
aan het dijklichaam vastgestoken. De krammatten moesten elk jaar
worden vernieuwd. Paalwerken werden ook toegepast als versterking.
Vlak voor of tegen de dijk werden lange palen in de grond geheid,
bedoeld om de golfslag te breken en het dijklichaam extra stevig-
heid te geven.

Heel geleidelijk is men begonnen met een stenen bekleding. Reeds in
de zestiende eeuw is er sprake van toepassing van vilvoordse stenen
ten behoeve van dijkglooiingen.
Dijkverhogingen zijn in het begin van de twintigste eeuw uitgevoerd
in beton. Naast enkele buitenlandse betontoepassingen vinden we op
Schouwen-Duiveland betonmuren volgens het systeem De Muralt. Schou-
wen-Duiveland werd de bakermat van dit systeem. Toen na de storm-
vloed van 1906 de dijken verhoogd moesten worden deed zich het vol-
gende probleem voor: dijkkruinen konden niet zonder meer verhoogd
worden door klei, de dijken waren hiervoor te smal, ze zouden ook
moeten worden verbreed. Een en ander zou een kostbare zaak worden,
want het zou een nieuwe dijkglooiing aan de zeezijde betekenen en
aan de landzijde vaak het verleggen van de weg en het graven van
een nieuwe sloot. Voor dit alles zouden onteigeningen van landbouw-
grond nodig zijn. Het idee om smalle dijken te verhogen met muren
van beton was afkomstig van de voorzitter van het Waterschap Schou-
wen A.J.F. Fokker. R.R.L. de Muralt was tussen 1903 en 1913 inge-
nieur bij het Waterschap Schouwen. De Muralt werkte het idee uit.
Met als resultaat muren van langwerpige betonnen blokken, die
flexibel met elkaar verbonden konden worden door muurlij sten met
sponningen. In totaal is er tussen 1906 en 1935 ruim 120 kilometer
betonmuur op de Zeeuwse dijken geplaatst. Het grootste deel daarvan
is als gevolg van de Deltawerken verdwenen. Op Schouwen-Duiveland
was 55% van de totale dijklengte van De Muraltmuren voorzien. Op
Tholen zijn ruim zeven kilometer betonmuren als dijkverhoging aan-
gebracht. Op Sint Philipsland worden dergelijke betonnen muurtjes
niet gevonden.

4.4 DE TRAMWEG

In 1891 werd concessie aangevraagd voor een stoomtram of lokaal-
spoor van Brouwershaven over Zonnemaire, Noordgouwe, Zierikzee,
Zijpe, Anna Jacobapolder, Sint Philipsland naar Steenbergen. Daar
kon men aansluiting krijgen op de spoorlijn naar Roosendaal.
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De Rotterdamse Tramweg Maatschappij (RTM), verklaarde zich bereid
deze lijn aan te leggen. De uiteindelijke lijn, geopend in 1900,
bestond uit twee gedeelten, die door een stoombootdienst over het
Zijpe met elkaar waren verbonden. Aan beide zijden van het Zijpe
had het Rijk gezorgd voor zogenaamde tramweghavens.
Met een bootdienst van het havenstation Zijpe naar Numansdorp werd
deze lijn in verbinding gebracht met de bestaande tramlijn door de
Hoekse Waard.
De tramweg was een smalspoorlijn, die aansluiting kon maken in
Steenbergen op de lijnen van de Zuid-Nederlandse Stoomwegraaatschap-
pij (ZNSM) naar Roosendaal, Breda en Halsteren.
In 1915 werd het traject van de tramweg over Sint Philipsland en
Schouwen-Duiveland verlengd met het stuk van Brouwershaven naar
Burgh.
De nieuwe tramlijnen kregen in het algemeen een afgezonderde baan.
De oudste waren vaak op de bermen van wegen aangelegd. Ter gelegen-
heid van de verlenging van de lijn van Brouwershaven naar Burgh
zijn door routewijzigingen enkele knelpunten verwijderd in Nieu-
werkerk en Schuddebeurs. Door verbeteringen werd ook toegestaan dat
de trams harder reden.
De tramlijn volgde van Zijpe tot Zierikzee de straatweg. Vóór 1915
liep de route dwars door Nieuwerkerk. Na 1915 werd een nieuw stuk
baan met een emplacement en een stationsgebouwtje buiten de dorps-
kom neergelegd. In de vijftiger jaren hebben bij Oosterland en Ka-
pelle nog enkele baanverleggingen plaatsgevonden.
Zierikzee had een station van allure. Het was bij de aanleg van de
lijn gebouwd en later uitgebreid met een wachtkamer. Na het ophef-
fen van de tramlijn deed het dienst als busstation en kantoor van
de RTM.
De tramlijn en veerverbinding voorzagen in een grote behoefte. Het
personeel van de RTM werd (onder meer) gehuisvest nabij de plaats
van afvaart aan Sint Philipslandse zijde. Aldus ontstond het buurt-
schap de Sluis, genoemd naar de aldaar gelegen suatiesluis.
Naast het vervoer van passagiers was de tramlijn van essentiële
betekenis voor het transport van suikerbieten naar de diverse fa-
brieken. Overal langs de lijn moeten laadplaatsen zijn geweest.
Nergens waren er zoveel als tussen Anna Jacobapolder en Steenber-
gen: de bietenlijn bij uitstek. De laadplaatsen waren meestal voor-
zien van een weegbrug. Soms was het bietenvervoer zo groot, dat
speciale fabriekswagons werden ingezet.
De suikerbieten voor de suikerfabrieken in Oud-Beijerland en Steen-
bergen werden door de tram vervoerd. Buiten het RTM-gebied zorgde
de ZNSM voor verder vervoer naar fabrieken in Oud Gastel, Roosen-
daal en Bergen op Zoom.
Ten dele werd de bietenoogst in schepen overgeslagen. Voor goede-
renoverslag was de RTM vanaf 1915 overgegaan op containervervoer
avant-la-lettre. Met hijskranen werden bakken van speciale wagons
afgenomen en op een voor dit systeem gebouwd schip geladen.
De tramlijn heeft dienst gedaan tot de watersnoodsramp in 1953.
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4.5 VERDEDIGINGSWERKEN

Toen in 1941 de plannen voor de Atlantik Wall ontstonden, ging men
er vanuit niet de gehele kust van de Spaans-Franse grens tot het
noorden van Noorwegen te kunnen verdedigen. Het Duitse opperbevel
concentreerde de bunkers bij havensteden. Hierdoor werden alle
havensteden aan de West-Europese kust, of de waterwegen daarnaar-
toe, in verdediging gebracht.

Schouwen werd ook als een strategisch punt voor een mogelijke in-
vasie van geallieerden beschouwd. Alle bunkers op Schouwen zijn
door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Ze zijn
voornamelijk geconcentreerd in het duingebied van de Westhoek.
Er zijn drie kustbatterijen gebouwd. Van de 95 bunkers resteren er
momenteel nog 12, welke voornamelijk aan de binnenzijde van de dui-
nen liggen. De bunkers aan de buitenzijde van de duinen zijn na de
Tweede Wereldoorlog wegens gevaar voor de zeewering opgeruimd. Een
nagenoeg compleet bunkercomplex ligt in de bossen van Slot Haam-
stede .

4.6 HET VLIEGVELD

In de jaren twintig werden er plannen geopperd voor de aanleg van
een vliegveld op Schouwen-Duiveland. Als terrein voor een toekom-
stig vliegveld werd de Westeren Banpolder gekozen. Vliegveld "Wes-
ten Schouwen", later "Haamstede" ging in 1931 open. Vanaf dat jaar
kon men vliegen op Rotterdam Waalhaven. Het jaar daarop werd de
lijn verlengd tot Vlissingen en in 1933 tot Knokke, België.
Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog werd er intensief gebruik ge-
maakt van de luchtlijn. De Zeeuwse luchtlijn was dan wel de kort-
ste, maar ook de drukste en meest rendabele lijn van de KLM.
Onder meer door oorlogsschade bleek het niet haalbaar te zijn de
oude luchtlijn opnieuw te starten. Het oude vliegveld is momenteel
een terrein voor zweefvliegsport.
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5. NEDERZETTINGEN

5.1 FUNCTIONELE ONTWIKKELING

5.1.1 Algemeen

Vóór 1850 was de handel, scheepvaart en visserij naast de landbouw
van grote betekenis. Vele steden in het Zeeuwse lagen op de han-
delsroute met overzeese gebieden en het Vlaamse achterland. Zeeland
was onder meer centrum voor de zouthandel, voor de aanvoer van en
handel in meekrap en had een grote graanmarkt.
De agrarische produktie moet reeds in de middeleeuwen deels op de
markt zijn gericht. Toen in de negentiende eeuw de handel- en over-
slagfunctie van tal van Zeeuwse steden wegviel, zette de agrarische
produktie voor de markt sterker door.
De industrialisatie is in de negentiende eeuw aan vrijwel geheel
Zeeland, op enkele concentratie-gebieden na voorbijgegaan. In de
dorpen en steden werd weliswaar een ambachtelijke industrie gevon-
den, maar deze had niet de capaciteiten en de omstandigheden mee om
door te groeien tot een moderne grootindustrie.

5.1.2 Visserij

Voor heel Zeeland gold, dat de visserij een belangrijk middel van
bestaan was. In de negentiende eeuw waren de kustvisserij op garna-
len en de oester- en mosselteelt de belangrijkste.
In Noord-Zeeland moeten we de visserij zoeken in de plaatsen Brui-
nisse, Zierikzee, Brouwershaven en Tholen.
De mosselvangst, waar voor 1870 vrij op gevist kon worden, werd bij
K.B. van 25 februari 1870 gereglementeerd. De slikken langs de Gre-
velingen en in de Oosterschelde werden in percelen verdeeld en ver-
pacht. Bruinisse kreeg in de loop van de 19e eeuw een belangrijke
positie ten aanzien van de mosselteelt. Het uitoefenen van de mos-
selteelt te Zierikzee dateert eerst uit het begin van de 19e eeuw.
Mosselen werden naar België en Frankrijk geëxporteerd. Verder wer-
den mosselen verkocht in verwerkte vorm. Ze werden gekookt, gepeld
en gezouten in mosselkokerijen en later in de mosselconservenindu-
strie verwerkt.

In Brouwershaven bevond zich een belangrijke inmakerij.
In Tholen is de oestercultuur beeldbepalend geweest vanwege oester-
putten en loodsen die hiervoor werden aangelegd of gebouwd.
Kreeften werden in het begin van deze eeuw voor het eerst beroeps-
matig langs de zeeweringen van Tholen en Schouwen gevangen. Andere
visserijprodukten waren alikruiken, wulken, zee- en kleine krabben,
rog en paling. Voor enkele ondernemers zat hier broodwinning in.
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5.1.3 Recreatie

Schouvse Westhoek
Recreatieve ontwikkelingen bleven tot de aanleg van de wegen over
de dammen van de Deltawerken in hoofdzaak beperkt tot de Westhoek
van Schouwen.
Thans zijn recreatie en toerisme belangrijke pijlers van de econo-
mie van Schouwen-Duiveland. Echter, vóór 1900 waren er in de zomers
nauwelijks mensen te vinden, die om reden van recreatie de Schou-
wense Westhoek bezochten. Na 1900 begon op Schouwen de recreatie
enige vormen aan te nemen.
Dit werd mogelijk gemaakt, doordat de tramlijn op het eiland na
1915 werd doorgetrokken van Brouwershaven naar Burgh, terwijl in
1931 het vliegveld "Westen Schouwen" werd geopend. Er verschenen
publicaties van de "gezamenlijke WV's". In de brochures profileer-
den Burgh-Haamstede en Renesse zich als badplaatsen waar het
streekeigene behouden zou blijven. Men moest niets van "het mon-
daine" hebben. Het ontluikende toerisme uitte zich door adverten-
ties waar percelen bouwgrond voor vakantiewoningen werden aange-
boden. Verder kon op boerderijen gekampeerd worden. Begin jaren
twintig verscheen de eerste "verversingstent" op het strand.

5.1.4 Energievoorziening

Gas
Gasfabrieken werden in eerste instantie ten behoeve van straatver-
lichtingsdoeleinden opgericht; later ook voor industriële en huis-
houdelijke doeleinden. Brouwershaven, Zierikzee en Tholen hebben
een gasfabriek gehad. De gasfabriek van Brouwershaven heeft een
korte tijd gefunctioneerd. De oprichting en bestaansduur is echter
tekenend voor de korte economische opleving van Brouwershaven.
Zierikzee en Tholen richtten midden vorige eeuw een gasfabriek op.
In Tholen stond de gasfabriek aan de haven ten zuid-oosten van het
centrum. In Zierikzee stond de fabriek ten oosten van de stad, even
buiten de Noordhavenpoort.
In Zierikzee kwam de oprichting en exploitatie voor rekening van de
gemeente. De stad Tholen voorzag aanvankelijk in haar eigen behoef-
te. Later ontving ze gas uit Limburg.
De gasfabrieken werden opgeheven, toen het aardgas ook Zeeland be-
reikte.

Electriciteit
Vanaf 1918 kreeg Noord-Zeeland aansluiting op electriciteitsnetten.
In eerste instantie werden centrales onder gemeentelijk of particu-
lier beheer gebouwd.
In 1918 werden daartoe opgericht de Coöperatieve Electriciteits
Maatschappij te Sint Maartensdijk, de Coöperatieve Electrische Cen-
trale te Scherpenisse, de Coöperatieve Electriciteits Maatschappij
te Sint Philipsland en de door particulieren in Stavenisse opge-
richte verlichtingsinstallatie.
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De Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij (PZEM) werd in
1919 opgericht. In 1928 werden de gemeenten Sint Philipsland, Brui-
nisse, Oosterland, Nieuwerkerk, Ouwerkerk en Dreischor op het Pro-
vinciale net van de PZEM aangesloten. De stroom voor dit verzor-
gingsgebied werd echter onttrokken van de N.V. Provinciale Noord-
Brabantse Electriciteits Maatschappij (PNEM), waartoe kabels door
het Zijpe werden gelegd. Het jaar daarop, in 1929, werden de ge-
meenten Ellemeet, Noordgouwe, Duivendijke, Kerkwerve, Eikerzee en
Zonnemaire (alle Schouwen-Duiveland), Stavenisse, Sint Annaland en
Oud-Vossemeer (Tholen) aangesloten op het net. Ook deze stroom was
afkomstig van het Brabantse net en werd geleverd via kabels door de
Eendracht.

In 1930 werden de gemeenten Zierikzee, Serooskerke, Haamstede,
Burgh, Noordwelle, Renesse en Brouwershaven op het net aangesloten,
zodat alle gemeenten op Schouwen-Duiveland nu voorzien waren van
electriciteit.
Verder heeft Poortvliet in 1930 en een jaar later de stad Tholen
haar aansluiting op het PZEM-net gekregen. Ook werd de Coöperatieve
Electrische Centrale van Scherpenisse door de PZEM overgenomen. Als
laatste is Sint Maartensdijk in 1953 tot aansluiting op het PZEM-
net overgegaan.

Water
Onderzoeken (1912/13) van de Staatscommissie voor de Drinkwater-
voorzieningen wezen uit dat de duinen in de Westeren Ban (duinge-
bied aan de Schouwse kust) goed bruikbaar waren voor wateronttrek-
king. Bij K.B. van 9 september 1921, nr. 58 werd de N.V. Waterlei-
ding Maatschappij Schouwen-Duiveland opgericht. Het duurde tot 1930
eer Schouwen-Duiveland van een waterleiding was voorzien. Het pomp-
station in de duinen heet De Blinkert. Het pompstation heeft sinds
1980 een nieuw gebouw. Van het oude complex resteert alleen de
dienstwoning en de betonnen uitzichttoren (1946).

In Zierikzee werd langs de grachten ten westen van de Nobelpoort
een watertoren gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog werd deze ver-
nield. In plaats daarvan is even buiten Zierikzee ter vervanging
een aanjaagstation gebouwd.
De droge zomer van 1911 had op Tholen de oprichting van een water-
leidingcomité tot gevolg. In 1914 werden voorbereidingen getroffen
voor de oprichting van een waterleidingmaatschappij . Pas in 1923
was het echt zover. Het prise d'eau waaraan het leidingwater voor
de Thoolse waterleiding wordt onttrokken, ligt bij Halsteren.
Scherpenisse heeft een watertoren.
Het drinkwater voor Sint Philipsland wordt geleverd door de
N.V. Waterleidingmaatschappij Noord-West Brabant uit het pompsta-
tion in Seppe bij Roosendaal. Het bereikt Sint Philipsland via een
watertoren bij Steenbergen.

Op Sint Philipsland zelf stonden twee watertorens: één bij het dorp
Sint Philipsland, de ander bij De Sluis in de Anna Jacobapolder.
Beide werden gebouwd naar ontwerp van ir. H. Sangster. De toren bij
De Sluis is.tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield.
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5.1.5 £TT

Tholen was tot de Postwet (1850) en de aanleg van de spoorlijn Roo-
sendaal -Vlissingen (1872) een belangrijke schakel in de postroute
naar het vasteland. Zowel vanuit Walcheren en Zuid-Beveland als
Schouwen-Duiveland liep de postroute over Tholen naar Steenbergen.
Na 1850 zien we dat bestelhuizen voor de posterijen in dorpen en
steden worden gebouwd.

In 1860 werden Tholen en Schouwen-Duiveland door middel van een
bovengrondse telegraaflijn met elkaar verbonden. De bovengrondse
telegraaflijn Tholen-Stavenisse werd door het Keeten naar Viane
getrokken, alwaar het eveneens met een bovengrondse leiding Zie-
rikzee bereikte. Vanuit Zierikzee werd Brouwershaven bereikt.
In 1878 werd de kabel door Het Keeten vernieuwd en een nieuwe kabel
gelegd in het Mastgat. Op land trok men nieuwe bovengrondse leidin-
gen: van Tholen via Sint Maartensdijk naar Sint Annaland en Brui-
nisse, vanuit Bruinisse doorgetrokken naar Zierikzee. In 1878 wer-
den tevens Rijkstelegraafkantoren opgericht in Zierikzee, Tholen en
Bruinisse.

De eerste telefoonverbinding kwam tot stand tussen Zonnemaire en
Dreischor en werd in 1887 van Rijkswege aangelegd. In 1900 kreeg
Sint Philipsland een telefoonkantoor. Kort daarop volgde Anna Ja-
cobapolder.

5.1.6 Religie

5.1.6.1 De hoofdstromen 1800-1945

De belangrijkste kerk aan het begin van de negentiende eeuw in Ne-
derland én in Zeeland was de Nederlands Hervormde Kerk. De Hervorm-
de Kerk is ontstaan door de Reformatie. Ze werd onder de naam
Nederduits Gereformeerde Kerk dé staatskerk. Later, in 1816 gaf
Koning Willem I aan de Hervormde Kerk een nieuwe kerkorde.
De ideeën van de Franse Revolutie over vrijheid, gelijkheid en
broederschap hadden invloed op de staatskerk. In 1816 aanvaarde de
Hervormde Kerk een nieuwe synode.
Vele gelovigen binnen de Hervormde Kerk volgden de vernieuwingen
met verontrusting. In de negentiende eeuw zien we:

1. Continue pogingen binnen de Hervormde Kerk om hervormingen tegen
te gaan.

2. Twee afscheidingen van de Nederlands Hervormde Kerk
a. de Afscheiding van 1834, en
b. de Doleantie van 1886.

Voorts was het Rooms-Katholieke geloof sinds de Tachtigjarige
Oorlog officieel verboden, maar werd officieus getolereerd. Er
wordt verondersteld, dat ongeveer vijfentwintig procent van de
Zeeuwse bevolking in de negentiende eeuw tot de Rooms-Katholieke
Kerk behoorde. Dat bepaalde gebieden in Zeeland, zoals enkele
enclaves op Zuid-Beveland, Rooms-Katholiek bleven, wordt toege-
schreven aan de macht van de ambachtsheren.
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Als derde ontwikkeling in de negentiende eeuw is te onderschei-
den:

3. Het herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853, en de
daarmee gepaard gaande emancipatie van de Katholieke bevolking.

De richtingenstrijd in de Hervormde Kerk leidde in 1834 tot een
scheuring: De Afscheiding. De Afscheiding in Zeeland brak goed
door toen H.J. Budding zijn ambt als predikant van de Hervormde
Gemeente te Biggekerke neerlegde.
Door de provincie heen stichtte hij Christelijk Afgescheiden Ge-
meenten. De Christelijk Afgescheidenen vroegen veelal een Konin-
klijke Erkenning aan. Verschillende groepen waren het daarmee
oneens en gingen verder onder de naam Gereformeerde Kerken onder
het Kruis. Later, in 1869 fuseerden beide groepen tot de Chris-
telijk Gereformeerde Kerk. Een aantal van de Kruisgemeenten ging
niet mee met de vereniging. Voorts waren er gemeenten ontstaan
door de arbeid van ds. L.G.C. Ledeboer uit Benthuizen. Uit de
Kruisgemeenten en de zogenaamde Ledeboeriaanse gemeenten ont-
stonden de huidige Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Ge-
meenten in Nederland en de oud Gereformeerde Gemeenten in Neder-
land.

In 1886 deed zich een tweede afscheiding in de Hervormde Kerk
voor: de Doleantie.
De Christelijke Gereformeerde Kerk en de Dolerenden van 1886
vormden in 1892 de Gereformeerde Kerken in Nederland. Niet allen
konden zich verenigen met deze fusie, waardoor er opnieuw een
Christelijke Gereformeerde Kerk ontstond.
Door de arbeid van ds. H.J. Budding, die zich later van de Af-
scheiding afkeerde, ontstonden vooral in Zuid-Beveland Vrij
Evangelische Gemeenten.
De Doopsgezinde gemeenten bleven in Zeeland beperkt in omvang,
evenals de Evangelische Lutherse gemeenten.
In 1944 deed zich binnen die Gereformeerde Kerk een afscheiding
voor en ontstond de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (artikel 31
K.0.).
Deze afscheidingen, maar ook het herstel van de Bisschoppelijke
Hiërarchie in 1853 zorgden voor een "hausse" in de bouw van ker-
ken.
De emancipatie van Katholieken en Gereformeerde bevolkingsgroe-
pen uitte zich in de oprichting van diverse eigen verenigingen,
scholen, politieke partijen. Voor de activiteiten had men gebou-
wen nodig: verenigingsgebouwen en dergelijke verrijzen.

5.1.6.2 De afzonderlijke eilanden

S chouwen-Duiveland
Het modernisme in de Nederlands Hervormde Kerk vond op Schouwen-
Duiveland veel aanhang.
Met Nieuwerkerk als centrum scheidden de eerste personen zich in
1836 af. De huidige Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gerefor-
meerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de
Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland vinden in deze afscheiding
hun wortels.
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In Duiveland vinden we de meeste van deze gemeenten, in tegenstel-
ling tot Schouwen waar de afscheidingsbeweging beperkt bleef. Al-
leen in Haamstede, Scharendijke en Brouwershaven ontstonden twee
afgescheiden gemeenten, naast twee gemeenten in Zierikzee. De
Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee was één van de drie
gemeenten in Nederland, die niet meeging met de vereniging in 1892.
Een streekfunctie vervullen de Rooms-Katholieke parochie en de
Evangelisch Lutherse Gemeente, beide gevestigd in Zierikzee. Hun
omvang bleef echter beperkt.

Tholen
De Nederlands Hervormde Kerk is veruit het grootste kerkgenoot-
schap. De meeste inwoners van Tholen behoren tot de rechterflank
binnen deze kerk. Door de Afscheiding en het werk van ds. Ledeboer
vindt men Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Ne-
derland en Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland op Tholen. De
omvang van de Gereformeerde Kerken en de Christelijk Gereformeerde
Kerk is hier verhoudingsgewijs gering. In Tholen is een afdeling
van de Nederlandse .Protestanten Bond, die haar wortels vindt in de
richtingenstrijd binnen de Hervormde Kerk in de vorige eeuw.
De Rooms-Katholieke parochies in Tholen en Oud-Vossemeer werden
respectievelijk in 1795 en 1814 gesticht. Tussen de reformatie
(1578) en bovengenoemde jaren gingen de op Tholen wonende katho-
lieken in Brabant naar de kerk.

Sint Philipsland
Omstreeks 1818 ontstond er op Sint Philipsland een gezelschap, dat
zich niet kon vinden in de prediking zoals die plaats vond in de
Hervormde Kerk. Uit deze groep vormde zich een afgescheiden gemeen-
te, die in de vroegere landbouwer P. van Dijke een oefenaar, later
predikant, kreeg. De gemeente kwam tot grote bloei (zie tabel 2) en
liet een naar verhouding groot kerkgebouw neerzetten. Ze behoort
thans tot de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In 1939 werd
een Gereformeerde Gemeente geïnstitutionaliseerd. In Anna Jacoba-
polder vinden we een Gereformeerde Kerk.
Het aantal Rooms-Katholieken op Sint Philipsland is zeer gering.

5.2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

5.2.1 Bewoningspatroon

Nederzettingen c.q. de latere woonkernen ontstonden meestal op de
kruising van kreekruggen (oud- en middelland) of aan dijken (nieuw-
land) . Voor steden geldt voorts, dat de ligging daarvan (mede) be-
paald wordt door de situering aan het water. Het hart van het dorp
werd in de meeste gevallen gevormd door een kerk met toren. Hoewel
de dorpen de bebouwingsconcentraties vormden, was de verspreid
voorkomende bebouwing in het oudland bijna even belangrijk voor het
karakter van Noord-Zeeland.
Door de aanleg van wegen ontstond er een relatie tussen de dorpen.
De wegen werden veelal aangelegd over de kreekruggen. Daarlangs
situeerde zich vervolgens een bebouwing met lintachtig karakter.
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Boerderijen kwamen verspreid op de drogere gronden te liggen. In de
(vochtige) poelgebieden trof men geen of zeer weinig bebouwing aan.
In de oudere, meestal kleinere polders van vóór 1600 bouwde men aan
de voet of op de dijken. In de jonge, meestal grotere polders van
na 1600 werd de bebouwing gesitueerd nabij dijken op de zandige,
qua ondergrond stabiele plaatgronden en incidenteel ook langs de
strakke rechtlijnige wegen. De aard van de bebouwing was vroeger
hoofdzakelijk agrarisch, met name grote boerderijen en kleine land-
arbeiderswoningen. Het oude, agrarische bewoningspatroon vormt nog
steeds de basis van het hedendaagse landschap. Alleen is de plaat-
selijke functie van de bebouwing veranderd. Landarbeidershuisjes en
kleine boerderijen doen nu dienst als burgerwoning of recreatie-
woning .

De duinen bleven bewoningsvrij, omdat de kwaliteit van de grond
zich slecht leende voor landbouwexploitatie. De binnenduinrand met
zijn zwakke helling was wel geschikt voor landbouw, zodat hier
boerderijen werden gevestigd. Behalve boerderijen werden bij voor-
keur op de binnenduinranden en zandige gronden buitenplaatsen aan-
gelegd. Schuddebeurs op Schouwen is hiervan een voorbeeld. Men koos
bewust voor hoge zandige plaatsen, waar boomgaarden, tuinen en par-
ken konden worden aangelegd.
Vooral langs de kuststrook van Schouwen zijn recreatiecomplexen
ontstaan. Verder zijn de dorpen en steden uitgebreid met nieuwe
woonwijken en industrieterreinen en sportterreinen. In het oudland
is het bebouwingspatroon min of meer gehandhaafd.
In het nieuwland is het niet langer nodig uitsluitend langs de dij-
ken te bouwen. Van primair belang is nu de aansluiting bij de be-
staande infrastructuur. Naast oudere boerderijen vinden we agra-
rische bedrijven met bedrijfswoningen, moderne grote schuren,
silo's en glastuinbouw.

5.2.2 Steden

Zierikzee en Brouwershaven op Schouwen-Duiveland, Sint Maartensdijk
en Tholen op Tholen worden steden genoemd. In alle vier de steden
was de haven een belangrijk stedebouwkundig element. Door het feit
dat Noord-Zeeland minder profiteerde van de welvaart in de 19e eeuw
bleven de steden veel van hun oorspronkelijke karakter behouden.
Doorbraken kwamen niet of slechts zelden voor. Wel werden vele
stadspoorten en de stadsmuren gesloopt, maar de grachten bleven ge-
heel of gedeeltelijk behouden.
In 1248 werden de stadsrechten van Zierikzee herbevestigd. Zierik-
zee, een havenstad aan de monding van een kreek in de Gouwe had
haar oorsprong bij het grafelijk hof ten westen van de Sint Lie-
vensmonsterkerk. Het centrum verplaatste zich oostwaarts in de
richting van de haven. In de 17e en 18e eeuw kon Zierikzee dankzij
de visserij en de koopvaardij tot grote bloei komen. Het wegvallen
van de economische basis voor de stad bracht in de 19e eeuw stag-
natie in de groei. Zierikzee kon zich uiteindelijk als stad hand-
haven dankzij haar taak als verzorgingscentrum voor het omringende
platteland.
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5.2.3

De uitbreiding van de stad vond tot na 1953 plaats binnen de 17e
eeuwse stadsmuren.
Brouwershaven ontstond, toen de toegang tot de haven van Brijdorpe,
westelijk van Brouwershaven gelegen, was verzand. De opbloei van
Brouwershaven verliep voorspoedig. Vermoedelijk heeft Brouwershaven
in het midden van de vijftiende eeuw stadsrechten gekregen. Brou-
wershaven was een zogenaamde smalstad, dat wil zeggen een plaats
met een stedelijk bestuur, maar zonder een stem in de staten van
Zeeland. Grote havenactiviteiten, zoals in de eerste helft van de
negentiende eeuw, hebben zich sinds de opening van de Nieuwe Water-
weg niet meer voorgedaan. De bevolking van Brouwershaven schakelde
over op het inmaken van mosselen, garnalen en vis.

De stad Tholen is als "dijkstad" ontstaan. De oudste bebouwing lag
langs deze dijk, de Hoogstraat. De kerk ligt verder landinwaarts in
het "oude land". Een havenkwartier kon tot ontwikkeling komen toen
de tol uit Schakerloo bij de dijk werd gevestigd. De eerste bebou-
wing wordt "Oude Stad" genoemd. De "Nieuwe Stad" werd in de aan-
grenzende Dalempolder gebouwd, om later een volgende uitbreiding
met de zogenaamde "Buiten Stad" te ondergaan. Door het uitblijven
van ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen tot 1928, bleef de mid-
deleeuwse plattegrond van Tholen gehandhaafd. In 1928 kwam de brug
over de Eendracht gereed. Met het doortrekken van de Eendrachtsweg
hiernaar toe werd aan de noordoost kant van de stad een doorbraak
gemaakt.

Sint Maartensdijk is een smalstad, die werd gesticht bij een voor-
malig kasteel. De plattegrond vertoont kenmerken van een havenstad.
Sinds 1957 is ze echter zonder haven; de haven is gedempt.
De bevolkingsgroei in de vorige eeuw werd opgevangen door de bouw
van huizen op met name de binnenterreinen van de smalstad. Begin
deze eeuw werden de eerste sociale woningbouwcomplexen buiten de
grachten gebouwd.

Polders van zeer uiteenlopende ouderdom kunnen in Zeeland direct
naast elkaar liggen; hetzelfde geldt voor de verschillende neder-
zettingen in die polders. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende
nederzettingstypen op het eerste gezicht kriskras door elkaar lig-
gen.
Voor Noord-Zeeland en dan in het bijzonder voor Schouwen is speci-
fiek, dat menige nederzetting, met name aan de zuidkust, in zee ten
onder is gegaan: onder andere Claaskinderen, Koudekerke (restant is
De Plompe Toren), Westkerke, Simonskerke, Rengerskerke, 's Heer
Arendshaven, Weldamme en Borrendamme.
De oudste typen nederzettingen zijn de ronde burgen. Burgh op
Schouwen wordt gerekend tot dit type. De ronde vorm is een beslis-
sende factor in de latere ontwikkeling van de plattegrond van de
nederzetting gebleven.
Karakteristiek voor het oudlandgebied zijn de ringdorpen. Ze komen
op Schouwen-Duiveland en Tholen voor.
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Deze dorpen ontstonden op kreekruggen, grotendeels op de plaatsen
waar enkele ruggen elkaar ontmoetten. Op welke manier de ringdorpen
zijn ontstaan is echter nog niet helemaal uitgemaakt. Een deel van
deze oudlandnederzettingen is vermoedelijk primair als kasteel-
nederzetting geformeerd in de nabijheid van versterkte woonplaatsen
van locale machthebbers. De restanten van deze woonplaatsen zijn
soms nog in de vorm van vliedbergen in het landschap te herkennen.
Secundair zijn ze daarna tot kerknederzetting omgevormd. In die ge-
vallen, waar nooit een heuvelburcht in of nabij de kern heeft ge-
legen, zouden ringdorpen wel primair als kerknederzetting zijn ont-
staan. Kenmerkend voor dergelijke nederzettingen is een centrale
cirkelvormige of vierkante ruimte, die meestal weer omsloten is
door een rondweg met aan de buitenzijde daarvan de bebouwing. Vaak
wordt de ruimte ingenomen door een kerk en/of kerkhof met eromheen
een min of meer regelmatige kerkring. Deze ring is bij enkele dor-
pen nooit duidelijk ontwikkeld, de zogenaamde onvolledige ringdor-
pen. De kern blijft echter de kerk, die meestal op het hoogste punt
is gesitueerd. De meeste ringdorpen hebben zich verder uitgebreid,
een aantal dorpen zijn echter in omvang sterk afgenomen maar nog
wel als kleine nederzetting herkenbaar.

Dreischor is een van de zuiverste vormen van het ringdorptype. Een
rechthoekige verbijzondering van het ringdorp is Serooskerke
(Schouwen-Duiveland). Andere ringdorpen in Noord-Zeeland zijn: Re-
nesse, Haamstede, Noordwelle, Noordgouwe, Kerkwerve, Nieuwerkerk,
Ouwerkerk, Oud-Vossemeer en Poortvliet.
Het type voorstraatdorp omvat een vrij gering aantal nederzettin-
gen. Dit type wordt aangetroffen in de nieuwlandpolders. Een ver-
bijzondering van het voorstraatdorp is het ringstraatdorptype. In
beide gevallen betreft het een geheel geplande dorpsaanleg. Men
projecteerde dwars op de zeedijk een weg. Dit is de zogenaamde
voorstraat die uitkomt op een kerk met kerkhof, al dan niet gelegen
in een ring. Aan weerszijden van de voorstraat localiseerde men de
bebouwing.

Voorstraatdorpen in Noord-Zeeland zijn Stavenisse en Scherpenisse.
Bruinisse, Sint Annaland en Sint Philipsland worden tot het type
ringstraatdorp gerekend.
Daarnaast worden in heel Noord-Zeeland weg- en dijkdorpen gevonden.
Qua verschijningsvorm lijken ze veel op elkaar, qua ontstaan en
ligging worden grote verschillen aangetroffen. We zien ze zowel in
de oude kerngebieden als de nieuwe polders. In Noord-Zeeland worden
Ellemeet, Scharendijke, Zonnemaire, Sirjansland en Oosterland
(Schouwen-Duiveland) en Anna Jacobapolder en Sluis (Sint Philips-
land) tot dit type gerekend.
Naast de beschouwde nederzettingstypen kunnen we ook zogenaamde
"Wüstungen" onderscheiden. Onder Wüstung verstaan we nederzettingen
(naar A.P. de Klerk) die momenteel nog uit enkele huizen en/of be-
drijven bestaan, maar vroeger in bijna alle gevallen een grotere
omvang hebben gekend. Belangrijk element is veelal een kerkhof en/
of vliedberg.
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Te onderscheiden Wüstungen in Noord-Zeeland zijn op Schouwen-Dui-
veland Looperskapelle, Brijdorpe, Nieuwerkerke, Westenschouwen,
Kapelle en het vroegere Ellemeet of Oudendijke en op Tholen West-
kerke, Oude-Kerkhof en Schakerloo (of Oudeland).

Kenmerkend voor vrijwel alle Noord-Zeeuwse dorpen is de verdichting
van de dorpskern in de periode 1850-1940. Daarnaast is uitbreiding
langs de bestaande uitvalswegen algemeen. De uitbreiding bestond
naast de gebruikelijke (arbeiders) woningen uit scholen, pasto-
rieën, (R.K.) kerken, nutsgebouwen en even buiten de dorpskern be-
graafplaatsen.
Opvallend is het voorkomen van agrarische bebouwing in de bebouwde
kom zoals de vlasschuren in Dreischor.
Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland hebben naast de
stormramp van 1953 relatief veel schade geleden door de Tweede
Wereldoorlog: door bombardementen (Bruinisse), afbraak van buurt-
schappen (Sluis) en inundaties.

5.2.4 Verspreide bebouwing

Het betreffen voornamelijk boerenbedrijven wanneer de verspreide
bebouwing wordt besproken. In de oudlandpolders liggen de boer-
derijen dicht langs de weg of de dijk. In het nieuwland, waar de
bodemgesteldheid beter is, worden boerderijen in het midden van de
polder aangetroffen. Via een zijweg zijn de erven verbonden met de
doorgaande wegen.

Een ander type bedrijf dat in de vorige eeuw regelmatig werd aange-
troffen zijn eendenkooien. Van de eendenkooien resteren nog die in
het noorden van Anna Jacobapolder uit 1882 en een herbouwde eenden-
kooi even ten zuiden van Oosterland.
Kenmerkend voor Zeeland zijn verschillende vuurtorens en voor 1940
ook vuurbakens.
Bij geulen en havenkanalen worden gemalen gevonden.
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BIJLAGE!

INVENTARISATTERESULTATEN NOORD-ZEELAND

Aantal objecten/complexen per gemeente

Brouwershaven 239

Bruinisse 52
Duivelend 81
Middenschouwen 74
Sint Philipsland 35
Tholen 329
Westerschouwen 234
Zierikzee 236

Totaal 1.280

Gebieden met bijzondere waarden

Op basis van de stedebouwkundige typologie zijn in de gemeenten Brouwersha-
ven, Sint Philipsland, Tholen, Westerschouwen en Zierikzee gebieden met
bijzondere waarden aangewezen. Het betreft hier 10 gebieden waarvan de ste-
debouwkundige en/of cultuurhistorische waarden uit de periode 1850-1945 van
regionaal of lokaal belang zijn. De afmeting van de gebieden kan variëren
van een stads- of dorpsgedeelte tot een groot complex. Voor verdere toe-
lichting kan de desbetreffende gemeentebeschrijving worden geraadpleegd.

Brouwershaven

- Schuddebeurs : gedeelte van de Donkereweg.
- Dreischor : Bogerdweg met bijzondere verkavelings- en bebouwings-

vorm van vlasbedrijven.

Bruinisse

- Zijpe : voormalige veerhaven.

Sint Philipsland

- voormalige veerhaven Anna Jacobapolder.

Tholen

- Sint Annaland : Bierensstraat, met karakteristieke bebouwing voor een
uitvalsweg;

- Scherpenisse : Langeweg, met karakteristieke bebouwing voor een uit-
valsweg;

- Sint Maartensdijk: Molendijk, met karakteristieke bebouwing voor een uit-
valsweg.

Westerschouwen

- Lintbebouwingsstructuur Westenschouwen-Burgh-Haamstede-Renesse;
- Renesse : Recreatiepark Duinweg/Bremweg.

Zierikzee

- Zierikzee : bebouwing noordoostelijk deel van de binnenstad.
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BIJLAGEII

BESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHTEN IN ZEELAND (STAND VAN ZAKEN. JANUARI
L992:

Borssele
Brouwershaven
Colijnsplaat (in procedure)
Dreischor
Goes
Hulst
Kloetinge
Middelburg
Nisse
Noordgouwe (in procedure)
Sint Anna ter Muiden
Sint Maartensdijk
Tholen
Veere
Vlissingen
Wemeldinge
Zierikzee
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