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Veel waterschappen zijn respectabele oude organisaties met wortels tot 
in de middeleeuwen. Maar heden ten dage zitten er ook jonkies tussen, 
zoals Waterschap Brabantse Delta, amper vijf jaar oud. Vergis u niet! 
Achter dat jeugdige uiterlijk gaat een eeuwenoude geschiedenis schuil. 
Zo’n tweehonderd waterschappen in het West- en Midden-Brabantse 
gingen Brabantse Delta voor en hun dna is nog duidelijk herkenbaar in 
het nieuwe waterschap.

Waar vroeger het beheer van polderpeilen, dijken en sluizen een hoofdrol 
speelde, ligt het accent vandaag de dag op de zuivering van afvalwater en 
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap wordt daarnaast 
geacht in te spelen op klimaatverandering en verband te leggen met 
uiteenlopende onderwerpen als milieu, landschap, ruimtelijke ordening, 
economie, cultuurhistorie en recreatie.

Waterschap Brabantse Delta vroeg historicus en cartograaf dr. Jan 
van den Noort om te onderzoeken hoe die lappendeken van polders 
en poldertjes werd samengevoegd en welke rol het verlangen naar 
voldoende schoon water daarbij speelde. Ik begreep dat Brabant zich niet 
gemakkelijk liet kennen, maar het is een verbluffend rijke geschiedenis 
geworden. Die rijkdom wordt nog onderstreept door verrassende foto's 
van Joop Reijngoud, de heldere kaartjes van de auteur en een fris ontwerp 
van Karin ter Laak.

Ik wens u veel leesplezier.
Joseph A.M. Vos
Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta

Woord vooraf
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Water, een dierbare vriend

Waterschappen hebben iets met water, maar tot in de jaren zeventig kan 
dat nauwelijks vriendschap heten. Als waterschappen namelijk ergens 
een broertje dood aan hadden, was het aan water. Kosten noch moeite 
werden gespaard om het water van rivieren en zeeën op afstand te 
houden. Kilometers sloot werden gegraven, honderden sluizen aangelegd 
en pompen geïnstalleerd om ook het hemelwater zo snel mogelijk kwijt 
te raken. Heel af en toe, als de droogte zich liet kennen, werd alles op 
haren en snaren gezet om het watertekort weg te werken. Maar zodra zo’n 
droge zomer voorbij was, werden de vijandelijkheden hervat. Nee, water 
en waterschappen waren geen vrienden. Water was staatsvijand nummer 
een.

Boeren zijn al eeuwen in de weer met het tegenhouden en afvoeren 
van water. Het waterschap is hun creatie. Waar boeren het winterwater 
op de akker nog voor lief nemen, zijn burgers veel minder inschikkelijk. 
Binnen de bebouwde kom wordt het water desnoods ondergronds 
afgevoerd, via riolen. Voor de nieuwbouwwijken die in de polders 
verrijzen, geldt dan ook meteen een veel strenger regime. Waterschappen 
delen daar niet langer de lakens uit. Gemeentebesturen gingen over het 
bebouwde domein. Waterschappen bleven actief in de polder.

Sedert de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (wvo), die in 1970 in 
werking trad, wordt het water veel vriendelijker bejegend. De wvo laat de 
vervuiler opdraaien voor de schoonmaakkosten en laat daar zuiverings-
installaties mee bouwen. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom 
kregen waterschappen een hoofdrol in die grote schoonmaak. Menig 
gemeentebestuur was daar ontstemd over, maar ook in waterschapsland 
was niet iedereen zo gelukkig met die rolverdeling. De nieuwe taak was zo 
omvangrijk dat de traditionele waterschapstaken daar haast bij in het niet 
vielen. De wvo is daarom wel vergeleken met een koekoeksei. Het was een 
tijdbom onder het waterschapsbestel.

Vanaf 1970 ziet de waterschapswereld er volkomen anders uit. De 
wvo had uiteraard ook consequenties voor het vijandbeeld. Water was 
niet langer lastig, maar essentieel. En in plaats van het zo snel mogelijk 
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af te voeren, deed het waterschap er alles aan om het zo lang mogelijk 
vast te houden. Water moest meer ruimte krijgen en het mocht vooral 
niet worden vervuild. De vijand van voorheen is een dierbare vriend die 
respect geniet en bescherming verdient.

Het waterschap is geen organisatie meer van en voor boeren. Sedert 
1970 is de burger nadrukkelijk in beeld gebracht. Naast boeren en 
burgers worden ook de buitenlui, lees: de recreanten, steeds vaker op hun 
wenken bediend. De aandacht voor de positieve kanten van water uit zich 
in de zorg voor natuur en landschap. Waterschap Brabantse Delta is een 
van die waterschappen. 

Op verzoek van Waterschap Brabantse Delta werkte ik de afgelopen 
drie jaar aan een overzichtswerk over de waterstaatsgeschiedenis van 
Noord-Brabant, ten westen van Tilburg en ten zuiden van de Biesbosch, 
van de middeleeuwen tot het heden. Gezien de lengte van de periode en 
de omvang van het gebied was een overzicht eigenlijk ook meteen het 
hoogste haalbare. De waterstaatsgeschiedenis van West-Brabant bleek 
niet alleen veelomvattend, veelvormig en veelkleurig, maar ook – en tot 

Ulvenhout



9

mijn grote schrik – nog nauwelijks beschreven. De literatuur over dit 
onderwerp is rijk aan detail, maar een rode draad is ver te zoeken.

Aan het begin van de twintigste eeuw telde West-Brabant ongeveer 
tweehonderd waterschappen en van bijna al die waterschappen is een 
archief bewaard gebleven; aan materiaal dus geen gebrek. Die archieven 
berusten bij archiefinstellingen in Bergen op Zoom, Oudenbosch, Breda 
en Tilburg. Bergen op Zoom en Oudenbosch hebben een rijke water-
schapscollectie en veel kennis van zaken, maar voor dit boek werd vooral 
gebruikgemaakt van de archieven in Breda en Tilburg.

In Breda liggen namelijk de waterschapsarchieven die betrekking 
hebben op de gehele Brabantse Delta, dan wel op grotere delen 
daarvan. In het oosten van de regio, langs de Donge, kwamen dat soort 
waterschappen pas in de twintigste eeuw tot stand. Voor het oosten heb 
ik daarom nogal wat kleinere waterschapsarchieven geraadpleegd. Die 
berusten in Tilburg.

Het boek gaat in een sneltreinvaart door de tijd, en stopt dus niet op 
alle tussengelegen stations. De plaatsen die we aandoen, kunnen jammer 
genoeg slechts kort worden bezocht, want de trein moet verder. De reis 
gaat door vier perioden, grofweg gescheiden door de jaren 1800, 1900 en 
1953. 
 
  In het eerste deel reizen west en oost samen op, in dezelfde 

coupé. De middeleeuwen met hun veen, zout en graan komen 
in het eerste hoofdstuk aan de orde. Bedijken en overstromen 
vormen het thema van het tweede.

  Vanaf 1800 scheiden de wegen. De hoofdstukken 3 en 4 hebben 
betrekking op het westen en het oosten van het gebied in de 
negentiende eeuw. 

  De hoofdstukken 5 en 6 zijn gereserveerd voor de geschiedenis 
van west en oost in de eerste helft van de twintigste eeuw. In 
diezelfde periode werd al intensief gedacht over de bestrijding 
van de watervervuiling. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de 
plannen in beide regio’s om het afvalwater af te voeren.

  Sedert de watersnoodramp van 1953 werd de Nederlandse delta 
ingericht op het voorkomen van een nieuwe ramp. Hoofdstuk 8 
staat stil bij ramp en reactie. De aandacht voor waterkwaliteit 
verdween naar de achtergrond, maar dat duurde maar heel even. 
In de jaren zestig stond het onderwerp al weer op de agenda, in 
de jaren zeventig zelfs bovenaan de agenda. Hoofdstuk 9 gaat 
over de vergeefse pogingen in de jaren zestig om het afvalwater 
weg te persen en door te spoelen. In hoofdstuk 10 staat zuiveren 
centraal.

De lappendeken van waterschappen in West-Brabant was niet in staat 
om adequaat te reageren op watersnoodramp, laat staan om deze te 
voorkomen. Doorbraak in West-Brabant onder redactie van G.P. van 
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Loonse Duinen de Ven zet uiteen hoe de sector naar aanleiding van die ramp werd 
gereorganiseerd. In dit boek ligt het accent wat meer op de reorganisaties 
die nodig waren om de extreme vervuiling van het Brabantse water te 
keren.

Tijdens het vooronderzoek realiseerde ik me al hoe rijk de archieven 
van Brabantse Delta en zijn voorgangers zijn, maar ook hoe onzichtbaar. 
In dit boek verwijs ik regelmatig naar documenten in die archieven, maar 
daarmee wordt eigenlijk slechts het topje van de ijsberg zichtbaar. Om de 
toegankelijkheid te verbeteren heb ik op www.jvdn.nl de rubriek ‘Open 
kaart’ toegevoegd. Daar zijn alle inventarissen met behulp van kaarten te 
vinden en in te zien.

Dit boek beoogt niet meer dan het geven van overzicht en wat dat 
betreft is het slechts een van de vele haltes aan de lange lijn van de 
geschiedenis. Ik hoop van harte dat lezers er vreugde aan beleven, en als 
het even kan, dat ze verleid worden om nog wat dieper in de geschiedenis 
te duiken. Ik weet inmiddels hoe het is om iets meer te weten over de 
geschiedenis van mijn eigen geboortestreek.
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Het zuiden van Brabantse Delta is zandig en het noorden kleiig, 
maar in de middeleeuwen lag daar een flinke laag veen overheen, 
waardoor de regio nogal zompig was en nauwelijks toegankelijk. 
Vanaf de dertiende eeuw werd de veenlaag systematisch 
afgegraven, gedroogd en als turf afgevoerd naar Vlaamse en 
Hollandse haarden. Het grote graafwerk maakte korte metten met 
het veen en liet diepe kuilen achter in het landschap. Zeeland was 
op die manier grote stukken land kwijtgeraakt. In Brabant nam 
het water ook stukje bij beetje de plek van het veen in. Voor velen 
was dat een ramp, maar het had ook voordelen. De zoute zee en 
de verzilting van het kustgebied openden namelijk het perspectief 
op een buitengewoon lucratieve zoutwinning. Toen delen van het 
kleiige noorden, door aan- en opslibbingen, steeds verder boven 
het water uitstaken, pakte dat opnieuw positief uit. Het nieuwe 
land, dat dankzij hoge graanprijzen rijke oogsten beloofde, werd 
bedijkt en in cultuur gebracht. 

Hoofdstuk 1

Veen, zout 
en graan
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Zandig zuiden en kleiig noorden 
Tweeënhalf miljoen jaar geleden lag Nederland niet aan, maar in de 
Noordzee. De rivieren die in het Noordzeebekken uitstroomden voerden, 
naast water, grote hoeveelheden grind, zand en klei aan. Dankzij het 
stelselmatig dalen van de zeebodem konden de voorlopers van Rijn en 
Maas hier heel veel materiaal kwijt.1

In een alsmaar kouder wordend klimaat ontstonden de ijskappen 
op het noordelijk halfrond, en werd zoveel water aan de circulatie 
onttrokken, dat ook de zeespiegel een sterke daling inzette. De zee trok 
zich terug, waarna de rivieren hun stempel op het landschap drukten. In 
het westen zorgde de Schelde voor een scherpe begrenzing van de regio 
en een aanzienlijk hoogteverschil: de Brabantse Wal.2

Vervolgens nam de wind de regie over en bedekte Brabant met een 
deken van fijnkorrelig zand. In het oosten was dat een dun laagje, maar 
het westen kreeg vele meters zand over zich heen. Beken moesten hun 
koers verleggen en menig ven dankt zijn ontstaan aan hindernissen 
die door zandverstuivingen werden opgeworpen. Zo kreeg de delta een 
zandig zuiden.3

Het kleiige noorden heeft een jongere geschiedenis. 
Tienduizend jaar geleden steeg de temperatuur naar 
hedendaagse waarden. De ijskappen op het noordelijk 
halfrond smolten en de zeespiegel steeg tot ongeveer 
het huidige niveau. De zee zette aanvankelijk veel zand 
af en later wat meer klei. Hier en daar staken oude 

zandruggen door het jonge kleidek heen en bleven zichtbaar als donken 
of ‘bergen’.4

Langs de kust vormden zich strandwallen, met daarachter ondiepe 
zoetwaterplassen, waarin na verloop van tijd veen werd gevormd. 
Ongeveer drieduizend jaar geleden sloten strandwallen en veen de kust 
nagenoeg af. De afwatering bleef beperkt tot de mondingen van de 
Schelde en de Maas. Het is niet helemaal duidelijk waarom, maar een paar 
honderd jaar later was het met de ‘rust’ gedaan. Door de werking van eb 
en vloed werden de riviermonden verbreed tot zeegaten. En waar de zee 
door de strandwallen brak, ruimde deze het veen op, of voorzag het veen 
van een laagje klei.5

Op andere plaatsen kon het veen in alle rust doorgroeien. Waar de 
omstandigheden dat toelieten ontstonden dikke veenkussens, vele 
meters boven het grondwaterniveau. Terwijl in de Zeeuwse delta veel veen 
in de golven verdween, bleef het in Brabant toen goeddeels behouden en 
niet alleen in het noorden van de regio. Het zandige zuiden van Brabant 
lag een stuk hoger, maar toen het klimaat eenmaal wat vochtiger werd, 
had ook hier veengroei plaats, met name in gebieden met een slechte 
afwatering.

Omstreeks het jaar 1000 was de delta behoorlijk venig, maar daar is 
duizend jaar later weinig meer van terug te vinden. Vanaf de dertiende 
eeuw werd de veenbodem grootschalig vergraven, gedroogd en als turf 

1 Berendsen, Vorming van het land, 117-121. 
2 Berendsen, Vorming van het land, 140, 146, 217. 

Berendsen, Landschappelijk Nederland, 29-35. Vos 
en Van Heeringen, ‘Holocene geology’, 50-51.

3 Berendsen, Vorming van het land, 125, 189.
4 Berendsen, Vorming van het land, 217. Berendsen, 

Landschappelijk Nederland, 163-172.
5 Berendsen, Landschappelijk Nederland, 166-172.

Hier en daar staken oude 
zandruggen door het jonge 

kleidek heen
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afgevoerd. Op enkele plaatsen werd het veen door de binnendringende 
zee weggeslagen of bedolven onder een dikke laag klei. Zo kreeg de streek 
naast een zandig zuiden uiteindelijk geen venig, maar een kleiig noorden.

Verdwenen venen
In de jaren zeventig en tachtig verdiepte Karel Leenders zich in de 
verdwenen venen van West-Brabant. Hij reconstrueerde waar het veen 
lag, door wie en hoe het werd gebruikt en welk effect de exploitatie had op 
het landschap. Hij raakte er gaandeweg van overtuigd, dat het lage kleiige 
noorden, in de periode voor de ontginningen, een ‘vrijwel aaneengesloten 
veengebied’ was, een gedachte die allesbehalve gemeengoed was. Waar 
het veenpakket aan het hoge zandige zuiden grensde kroop het soms 
meters tegen de helling op; bij Dongen zelfs een meter of zes. Het zandige 
zuiden zelf had een minder uitbundige veenbedekking.6

Achterste Rith – Turfvaart

6 Leenders, Verdwenen venen, 100-101, 119. Het 
oosten van Brabantse Delta valt buiten Leenders’ 
onderzoeksgebied; daarvoor: De Bont, Al het 
merkwaardige in bonte afwisseling, 121; zie ook: 
Renes, West-Brabant, 43-59.
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Leenders dateert de start van de turfwinning in het midden van de 
dertiende eeuw. Het initiatief om de venen in exploitatie te nemen ging 
vooral uit van Vlaamse ondernemers. Vlaanderen was een economisch 
sterk ontwikkelde regio met een grote behoefte aan energie. Met het oog 
op de conservering van vlees en vis was het bovendien heel aantrekkelijk 
om zout te winnen uit veen dat door de nabijheid van de zee verzilt was. 

Na het kappen van de eigen bossen en het winnen van turf en 
zout in de eigen veengebieden, werd een steelse blik geworpen op de 
veengebieden elders. De Zeeuwse delta en de lage delen in het westen van 
Brabant boden een gunstig perspectief voor winning. Vlaanderen zocht 
niet alleen energie en zout, het Vlaamse kapitaal zat ook verlegen om 
aantrekkelijke economische activiteiten. Veen was het antwoord op vele 
vragen.7

Verdwenen	venen – Noordwest-Brabant had in de middeleeuwen een vrijwel aaneengesloten veendek. Zelfs de hogere delen in het 
zuiden waren veenrijk. Gedurende vele eeuwen werd hier grootschalig turf gewonnen. Tijdens de overstromingen van de veertiende en 
vijftiende eeuw legde de zee een dik kleidek over het noordelijke veengebied. In het zuiden ging de grootschalige turfwinning nog een 
tijd door, tot een rendabele winning niet meer mogelijk was.
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Veengebieden vielen doorgaans onder het wildernisregaal. Dat is een 
mooi woord voor de zeggenschap van een heer over gronden die nog niet 
ontgonnen waren. Door de grote belangstelling van Vlaamse zijde bleek 
de uitgifte van venen een lucratieve aangelegenheid.8 In het noorden liep 
dat via de graaf van Holland en de heer van Strijen, in het zuiden via de 
heer van Breda. Dergelijke transacties onttrokken zich grotendeels aan de 
zeggenschap van de hertog van Brabant.9

Door twee erfeniskwesties werd de macht van de heren van Breda 
ernstig aangetast. Toen Hendrik v van Breda in 1268 kinderloos stierf, 
moest zijn weduwe Sophia Berthout zich tevredenstellen met een 
uitkering. Het Land van Breda bleef in de familie en viel toe aan Hendriks 
zus Elisabeth. Vader Berthout zag evenwel kans om er een buitengewoon 
riant weduwepensioen voor zijn dochter uit te slepen. Sophia genoot 

8 Leenders, Turnhoutervoorde tot Strienemonde, 467.
9 Leenders, Turnhoutervoorde tot Strienemonde, 

357-358 en 368. 
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er nog eenendertig jaar van. De regeling vergde nogal wat van Breda 
en Elisabeth zag zich gedwongen haar erfgoed stelselmatig te gelde te 
maken. De uitgifte van venen werd voortvarend ter hand genomen.10

Enige jaren na het overlijden van Elisabeth (1281) en vlak voor het 
overlijden van haar weduwnaar Arnold van Leuven (1287) vaardigde 
de Brabantse hertog Jan I een oorkonde uit waarbij het Land van Breda 
in drie stukken werd verdeeld. Raso van Gaveren-Liedekerke kreeg de 
stad Breda en alle daartoe behorende leengoederen. Zijn neef Gerard 
van Wezemaal werd bedeeld met een vergelijkbare hoeveelheid grond 
in de regio Bergen op Zoom en Wouw. Het kort tevoren overstroomde 
noordwesten van de heerlijkheid vormde het derde part. Dat kwam onder 
gemeenschappelijk beheer van Raso en Gerard, een regeling die later een 
bron van onenigheid zou blijken.11

Zowel beide erfgenamen als de heer van Strijen brachten hun 
veengronden aan de man ten behoeve van grootschalige turfwinning, 
minder vaak voor akkerbouw. Ten noordwesten van Breda lag een 
kilometers brede beemdenzone die niet werd afgegraven, waarschijnlijk 
omdat hier een gewoonterecht in het geding was. De beemden dienden 
tot hooiland voor de hoger gelegen hoeven.

10 Leenders, Verdwenen venen, 142-143.
11 Van Ham, ‘Verdeling Land van Breda’.

Langeweg – Kleine Spiepolder
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De graaf van Holland gaf zijn wildernis vaak een agrarische bestemming. 
De grond werd van sloten voorzien om het veen te ontwateren, zodat 
er bijvoorbeeld graan op kon worden verbouwd. Ontwatering en 
bewerking hadden tot gevolg dat het veen soms meters inklonk en dat 
zo’n akker er voortaan erg nat bij lag, te nat voor akkerbouw. Door het 
aangrenzende stuk veen in exploitatie te nemen kon verder worden 
geboerd. Van lieverlede schoven de dorpen met de akkers mee het veen 
in. Daarom komen we dezelfde plaatsnamen in de loop van de eeuwen 
op verschillende plekken tegen. In de streken die onder Hollands gezag 
vielen, kwam de grootschalige turfwinning pas later op gang. Het gebied 
rond ’s-Gravenmoer waar wel veel veen werd gestoken, lijkt hier de 
uitzondering op de regel.12

Turf en zout waren niet bestemd 
voor de thuismarkt. De veen-
afgravingen in de regio waren 
vrij wel volledig gericht op export, 
aanvankelijk naar Vlaanderen. 
De regio telde minstens achttien 
uitvoerhavens, de meeste op de 

grens van hoog en laag, vlakbij de uitgestrekte venen in het lage deel (zie 
kaart p. 17). Later zou blijken dat die plekken ook voor de zoutwinning 
ideaal waren. De haven lag zowel dichtbij de brandstof, de zoete venen op 
het hoge, als dichtbij de grondstof, de zoute venen in het lage. De havens 
verzorgden de overslag van kleine naar grotere schepen, later van zoete 
naar zoute vaart.13

Enkele plekken midden in het veen bleken eveneens geschikt voor 
de aanleg van een turfhaven. Zo gaat de allerprilste geschiedenis van 
Klundert terug op Niervaart. Volgens Matti Herben en Linze van der 
Mierden lag die nederzetting op de Heiligenberg, ter weerszijden van een 
nieuwe vaart. In 1244 zou die dwars door die ‘berg’ gegraven zijn om een 
bocht in de Mark recht te trekken. Iets meer stroomopwaarts vinden we 
een ander voorbeeld. Daar werd in 1287 de nederzetting Zevenbergen 
gesticht, eveneens midden in het veen, op enkele donken aan de Mark.14

De turfwinning in de hoger gelegen delen in het zuiden kwam wat later 
op gang. Het vervoer van turf was hier een stuk lastiger, niet alleen omdat 
de beken veel bochten hadden en niet altijd genoeg water afvoerden, 
maar ook omdat ze meestal niet in de buurt van de veengebieden lagen. 
Veen gedijt immers vooral in gebieden met een slechte afwatering. 
Een netwerk van turfvaarten werd gegraven om de brandstof naar 
zijn bestemming te voeren. Leenders: ‘De vaarten bestonden niet 
alleen uit een uitgegraven water. Tal van kunstwerken, zoals spuien, 
wisselkommen, bruggen, aquaducten, duikers en waterreservoirs waren 
essentieel voor het goed functioneren van deze transportwegen.’ Het 
vervoer van turf was dikwijls een enerverende aangelegenheid: ‘Om 
voldoende water in de vaarten te kunnen houden, waren daarin spuien 

12 Leenders, Turnhoutervoorde tot Strienemonde, 440, 
521. Leenders, Verdwenen venen, 243. De Bont, 
Al het merkwaardige in bonte afwisseling, 25-33 en 
36-39. Renes, West-Brabant, 48-52.

13 Leenders, Verdwenen venen, 181-189, 196, 199.
14 Herben en Van der Mierden, ‘Dorp en heerlijkheid 

Niervaart’, 42. Mastrigt en Jacobs, Tussen Hollandsch 
Diep en Mark-Dintel, 8. Delahaye, Heerlijkheid en 
heren van Zevenbergen, deel 1, 9-15.
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[lees stuwen] aangebracht ... Als het spui open ging, liep heel het hoger 
gelegen vaartvak leeg in het benedenvak. Tegelijkertijd liet men dan een 
konvooi schuiten passeren.’15

De turfwinning in West-Brabant begon later dan die in Vlaanderen en 
Zeeland, maar vergeleken met Holland en de overige Noord-Nederlandse 
gewesten was de streek er vroeg bij, al ging het om vrij bescheiden 
hoeveelheden. De productie was niettemin van grote betekenis voor 
de ontwikkeling van het gebied. Met de start van de grootschalige 
veenexploitatie werd immers een vrij ontoegankelijk gebied ontsloten. 
Menige nederzetting werd toen gesticht.16

Het afgraven van veen had grote gevolgen voor het landschap, zowel 
in het noorden als in het zuiden. Toen grootschalige exploitatie in het 
zuiden niet meer mogelijk was, boden kleinschalige winning en eigen 
gebruik nog enige tijd perspectief, maar doorgaans raakten de schrale 
gronden begroeid met heide en keerde de rust weer. Hier en daar 

werden bossen aangeplant om hout en jachtgenot te 
verzekeren. De turfwinning in het noorden van de 
Brabantse delta had een vervelend neveneffect. Daar 
was het een regelrechte uitnodiging aan de zee om op 
bezoek te komen.

Zout uit veen
In Zeeland werd al langer dan in Brabant op grote schaal veen afgegraven. 
Dat had het gewest geen windeieren gelegd, maar de afgegraven gronden 
bleken een gemakkelijke prooi voor de zee. Van de negende tot de 
dertiende eeuw won de zee daar aan invloed. De Oosterschelde dijde uit 
tot een zeegat en kreeg gezelschap van de Westerschelde, de Grevelingen 
en het Haringvliet. Deze buitengewoon open verbinding met de zee 
vormde een directe bedreiging voor Brabant. Zeeland was niet langer de 
veilige buffer van voorheen.17

Het ontstaan van de Westerschelde was vooral merkbaar langs de 
Brabantse Wal. Door de hoge zandgronden bleef de invloed van de zee 
weliswaar beperkt tot de directe omgeving van de rivier, de gevolgen 
waren niettemin dramatisch; de strook langs de Schelde ging keer op keer 
kopje-onder.18

Waar de Schelderegio geteisterd werd door plotselinge 
overstromingen stond voor Noordwest-Brabant een veel geleidelijker 
scenario op de rol. In de dertiende eeuw was het gebied nog nauwelijks 
bedijkt. De veengronden lagen net iets boven de zeespiegel, zodat de 
zee eigenlijk alleen bij zeer hoog water het gebied binnendrong, en dan 
nog slechts gedurende enkele uren. De afwatering van het veen had ook 
bescheiden dimensies. Veenstroompjes voerden vaak niet meer af dan het 
overtollige water uit de directe omgeving en waren dus evenmin een bron 
van erosie. 

Door de nabijheid van de zee verziltte het veen aan de mondingen 
van de veenstroompjes en bij zeer hoog water werd er wat klei op de 

een regelrechte  
uitnodiging aan de zee om  

op bezoek te komen

15 Leenders, Verdwenen venen, 212.
16 Leenders, Verdwenen venen, 263-271.
17 Leenders, 2000 Jaar kustontwikkeling, 14-16.
18 Leenders, ‘Lost Villages’, 4. Van Ham, ‘Langs de 

Scheldeoevers’, 9-10.
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oevers afgezet. Door klink kwam de oever dan iets lager te liggen, 
waardoor de zee er weer wat meer vat op kreeg. Waar dat zilte veen werd 
afgegraven kon de zee pas echt terrein winnen. De mondingen schoven 
dan landinwaarts en de nijvere zoutwinners schoven mee. Als de vloed, 
dankzij helpende mensenhand, diep in het landschap kan binnendringen, 
ziet zelfs een kalme zee nog kans om aanzienlijke schade aan te richten. 
Bescheiden veenriviertjes werden door eb en vloed omgetoverd in forse 
getijdengeulen, met fraaie namen als Dintel, Mooie Keene en Roode 
Vaart.

De overstroming voltrok zich zeer geleidelijk en het duurde bijna twee 
eeuwen eer het vrijwel vlakke noorden van West-Brabant onder water 
stond. Een deel stond permanent blank, een deel overstroomde alleen bij 
hoog water. Hier en daar lagen wat eilanden in de grote waterplas. 
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Geleidelijk	kopje-onder – De overstromingen die Brabant sedert het einde van de dertiende eeuw teisterden, drongen langzaam 
maar zeker steeds verder oostwaarts. In het begin van de vijftiende eeuw reikte de zee bijna tot Heusden. De Grote of Zuid-Hollandse 
Waard moest het veld ruimen voor een binnenzee.
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Tot 1285 bleef de invloed van de zee beperkt tot een strook van ongeveer 
zes kilometer langs de voormalige Striene. Maar in 1330 lagen ook het 
Land van Strijen en Niervaart onder water. Nog vóór 1367 bereikte het 
water Zevenbergen. Slechts enkele decennia later stak het stadje als een 
eiland boven zijn waterige omgeving uit.

Een intieme relatie met de zee bleek allesbehalve rampzalig. 
Aanvankelijk werd turf gewonnen, maar door overstroming en verzilting 
was ook de zoutwinning uit veen op gang gekomen. Dat bracht zoveel 
hogere inkomsten dan turf dat de keuze op voorhand vastlag: waar 
zout veen werd aangetroffen gingen schatgravers aan het werk. Door 
de gestage overstroming en verzilting van Zeeland en Brabant kwam de 
nadruk steeds meer op zout te liggen.19

We weten erg weinig over de zoutwinning uit veen. Leenders sprokkelde 
de schaarse gegevens bijeen en kneedde ze tot een mogelijk scenario. Hij 
onderscheidde buiten en binnen. De werkzaamheden buiten betroffen 
het steken van veen en het vervoer naar een droge plek in de nabijheid, 
alwaar het veen werd gedroogd en verbrand tot zoute as, de zogenaamde 
zel. Door zo te werk te gaan kon aanzienlijk worden bespaard op de 
transportkosten, zel is immers een stuk lichter dan natte turf.20

De zoutwinning was nogal mobiel; zodra het veen was afgegraven 
werden de werkzaamheden verplaatst. Het zoutzieden daarentegen 
was gebonden aan een vaste plek. In zoutketen werd zoutmaken door 

Loonsche Heide 

19 Leenders, Turnhoutervoorde tot Strienemonde, 444.
20 Leenders, ‘Het middeleeuwse zoutwinningsproces’, 

passim. Leenders, ‘Ecologische aspecten van de 
middeleeuwse zoutwinning’, passim.
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specialisten tot een kunst verheven. De afstand tussen brandplaats 
en zoutkeet kon klein zijn, toch werd de zel ook regelmatig over 
grote afstanden vervoerd. Petra van Dam stelde vast, dat veen uit de 
Puttermoer (Hoekse Waard) ruim vijfentwintig kilometer verderop 
in Oudenbosch en Nieuwenbosch werd verwerkt, en dat de zeventig 
kilometer naar Biervliet evenmin een belemmering vormde.21

In de zoutkeet werd de zel met water gemengd, waardoor het zout 
in oplossing kwam. Na verloop van tijd dwarrelden de asresten neer. De 
laag smurrie die zich op de bodem afzette werd afgevoerd naar de zelke 
of afvalberg. De zoutoplossing werd gefilterd en met behulp van turf 
verwarmd en ingedampt. Tijdens dit indampen kristalliseerden zowel 
bruikbare als onbruikbare zouten uit. Het was de kunst van het zieden 
om de bruikbare van de onbruikbare zouten te scheiden. Het bruikbare 
zout werd opgeslagen, gedroogd en verkocht. De onbruikbare zouten 
kristalliseerden eerder of later uit en werden op de panbodem afgezet dan 
wel zorgvuldig van het brouwsel afgeschept. Na afscheiding verdwenen ze 
op de alsmaar groeiende afvalberg. Het keetspek, dat na herhaald koken 
de binnenkant van de pan bedekte, werd verkocht als liksteen voor het 
vee.22

Adrie de Kraker verdiepte zich in de zoutproductie langs de Vlaamse, 
de Zeeuwse en de Brabantse kust. Hij telde drieëntwintig centra, 
waarvan dertien in de Zeeuwse delta, vijf in Vlaanderen en vijf in West-
Brabant, te weten: Steenbergen, Oudenbosch/Nieuwenbosch, Niervaart, 
Zevenbergen en Bergen op Zoom. Daarnaast moeten nog een heleboel 
kleintjes actief zijn geweest, maar veel informatie is uiteindelijk met de 
centra in de golven verdwenen.23

De opkomst en ondergang van zoutcentra in Brabant hing nauw 
samen met de geleidelijke overstroming van west naar oost. De 
zoutwinning begon in het uiterste westen. In 1248 was Friezendijke, 
het latere Oud- en Nieuw-Vossemeer, al in de weer met zoute turf. 
Steenbergen was veruit het belangrijkste zoutcentrum in Brabant. 
De vroegste vermelding van zoutwinning dateert uit 1272. Vrijwel de 
hele veertiende eeuw draaide de zoutindustrie daar op volle toeren. 
Oudenbosch/Nieuwenbosch, Niervaart en Zevenbergen zetten zich in 
het begin van de veertiende eeuw aan de zoutbereiding en hadden hun 
hoogtepunt in de tweede helft van die eeuw.24

In de vijftiende eeuw ging het vrijwel overal bergafwaarts met 
de zoutproductie. De terugval wordt vaak geweten aan de invoer 
van goedkoper zout, maar het is evenzeer denkbaar dat zeewater de 
nijverheid niet alleen mogelijk maakte, maar haar uiteindelijk ook de das 
om deed. Mogelijk werd de exploitatie gehinderd door een alsmaar dikker 
wordende sliblaag.25

Bergen op Zoom ontwikkelde zich in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw tot een groot zoutcentrum. Ten noorden van de havenmond 
werd veel zout veen gestoken. Daarnaast onderhield de plaats nauwe 
betrekkingen met het Zeeuwse zoutcentrum Reimerswaal. 

21 Van Dam, ‘Middeleeuwse bedrijven in zout en zel’, 
102. Van Dam, ‘Turfwinning, visserij en zoutwinning’, 
28-29.

22 Leenders, ‘Het middeleeuwse zoutwinningsproces’, 
122. Leenders, Middeleeuws zout.

23 De Kraker, ‘Centra van zoutproductie’, 85-88.
24 Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde, 

412, 449.
25 Leenders, Verdwenen venen, 299.
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Het hoogtepunt van de Bergse zoutindustrie lag in de zestiende eeuw. De 
Moervaart, later Zoom geheten, werd daartoe hergraven en uitgediept.

In de vijftiende eeuw staakten de meeste zoutzieders de bewerking 
van zel en schakelden zij over op een andere grondstof: Frans baaizout. 
Petra van Dam opperde de mogelijkheid dat het schaarser worden van 
veen in Zuidwest-Nederland daartoe heeft bijgedragen. Eind zestiende 
eeuw verschoof het zwaartepunt van de zoutindustrie in de Lage Landen 
naar Holland benoorden het IJ.26

Aan- en opwassen
Het noorden van de regio was in twee eeuwen tijd omgetoverd in een 
getijdengebied. Bij vloed werden grote hoeveelheden zand en klei aan-
gevoerd, bij eb verdween al het slib weer naar zee. In de dertiende en 
veertiende eeuw viel de balans negatief uit, waardoor de kust erodeerde 
tot aan de hogere gronden van het zandige zuiden. Vanaf de vijftiende 

eeuw werd meer slib aan- dan afgevoerd, waardoor 
langs de rand van het zandige zuiden aanwassen 
ontstonden. Op den duur groeiden die aan en boden 
zelfs perspectief voor menselijk gebruik. Toen de 
watervlakte tot in het oosten van de regio reikte, werd 
in het westen alweer nieuw land ingedijkt.

De bedijking van de polder Westland bij 
Steenbergen werd aangevat in 1421, hetzelfde jaar 
waarin de Grote Waard verdronk (zie kaart p. 26). De 

Sint-Elizabethsvloed stond aan de wieg van het Hollandsch Diep en aan 
het graf van polder de Grote Waard. Het was dus beslist een grote ramp, 
maar het was tevens een slotakkoord. De zee snoepte al anderhalve eeuw 
aan de randen van de regio, maar na Elizabeth leek het grootste leed 
geleden. Veel meer schade kon de zee eigenlijk niet aanrichten.27

Ten noorden van de aanwassen lagen de geulen van het getijden-
gebied. Daarin herkennen we na verloop van tijd de benedenstromen van 
de huidige Mark, Dintel en Vliet. Onder invloed van de getijden stroomde 
de Mark niet meer via Zevenbergen en Niervaart, maar vervolgde zijn weg 
in westelijke richting en mondde uit in de Dintel.28

Aan de overzijde van de getijdengeulen werden opwassen gevormd. 
Opwassen of gorzen werden ook bedijkt, maar omdat ze aan alle 
kanten omringd waren door water was bedijking relatief kostbaar. De 
verhouding tussen de lengte van de aan te leggen dijk en de oppervlakte 
gewonnen grond was minder gunstig dan bij aanwassen. Niettemin 
was de belangstelling groot. Het gors Standdaarbuiten zou als eerste 
in aanmerking komen, tenminste als de heren van Bergen op Zoom en 
Niervaart het eens konden worden over de begrenzing van het gebied. 
In 1510 werd na veel geharrewar een grens vastgesteld en konden de 
werkzaamheden aanvangen (zie kaart p.  27).29

Door datzelfde geharrewar had het aangrenzende gors Bloemendaal 
een duidelijke westgrens, maar over de oostgrens moest de heer van 

aan de wieg  
van het Hollandsch Diep 

en aan het graf van polder 
Grote Waard

26 Van Dam, ‘Middeleeuwse bedrijven in zout en zel’, 
88-89.

27 Leenders(1982), ‘Land en water tussen de bergen’, 
passim. Vriend, ‘Flitsen uit het waterstaatsverleden, 
Deltawerken’, passim.

28 Beekman, ‘De rivieren Mark en Dintel’.
29 Van Ham, ‘Een bijzonder geval van grensverandering’, 

145-146. Vriend, ‘Rivier de Mark door de eeuwen 
heen (I)’, 21-24.
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Niervaart zich nog verstaan met zijn andere buurman, de heer van 
Zevenbergen. In 1555 kon Bloemendaal worden bedijkt en in 1563 legde 
Zevenbergen de aangrenzende Grote Meerenpolder droog. In het oosten 
van zijn gebied had de heer van Zevenbergen minder te stellen met 
dat soort aanspraken. De Oude Polder van Zevenbergen en de Grote 
Zonzeelsche Polder werden althans in de eerste helft van de zestiende 
eeuw al van dijken voorzien.30

In het noorden van de heerlijkheid Zevenbergen lag dat anders. 
Aan de overzijde van de toen nog vrij brede Roode Vaart moest eerst 
de grenssloot Slegge, tussen Niervaart en Zevenbergen, worden 
teruggevonden. De polder Zandberg en Nieuwendijk kwam in 1545 
gereed. Toen de polder kort daarop overstroomde, bleek het mogelijk 
om deze Zevenbergse polder op te nemen in de nieuwe bedijking van 
de Grote Polder van Niervaart. De heer van Bergen op Zoom, sedert 

30 Van Bree, Oude archieven van De Striene, Niervaert, 
passim.

Helkant 
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31 Delahaye, Polders Waterschap de Striene, 16.
32 Van der Ham, Afleiden of opruimen, 12.

1533 voorzien van het predikaat markies, was ook betrokken bij het 
samenwerkingsproject. In 1548 had hij een deel van Fijnaart bedijkt. 
Die polder werd later Oude Fijnaart genoemd. Door de dijk van de Grote 
Polder daarop aan te sluiten werd een nieuw stuk Fijnaart drooggelegd: 
de Nieuwe Fijnaart.31

Tot 1421 had het oosten van de regio weinig of niets te stellen met de zee. 
Die was immers mijlenver weg. Maar sedert dat rampjaar lagen Dordrecht 
en Geertruidenberg aan een binnenzee, die bijna tot Heusden reikte. 
Voortaan perste de zee zich tweemaal daags door het Hollandsch Diep 
naar binnen, en stroomde tweemaal daags weer naar buiten. Door die 
voortdurende getijdenstroom slibde de binnenzee langzaam maar zeker 
dicht en veranderde in een viertal eeuwen in de Biesbosch.32
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Bedijking	1421-1500 – Vrij kort na de Sint-Elizabethsvloed (1421) werden al enkele polders onder Steenbergen herwonnen op de 
zee. Ten oosten van Oudenbosch en aan de Langstraat werd de zee eveneens met succes buitengesloten. In de geulen voor de kust is 
de toekomstige loop van de rivieren herkenbaar.
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Iets vergelijkbaars, maar dan op kleinere schaal en iets sneller, vond 
plaats bij de Donge. Een deel van het riviertje verdween in de golven, een 
deel werd gekaapt door een brede getijdengeul bij Geertruidenberg en 
een binnenzee ten zuiden van die stad. Onder invloed van de getijden 
werd ook die binnenzee in twee eeuwen opgevuld en omgevormd tot een 
eilandenrijk van slikken en kreken.

Het geweld van Elizabeth reikte zo ver dat zelfs de dijk bij 
’s-Gravenmoer, een tiental kilometers stroomopwaarts langs de 
Donge, bezweek. De nieuwe wering werd daarom een stuk zuidelijker 
gelegd. Ten zuiden van deze Kerk- en Molendijk lagen de watervrije 
binnenpolders van ’s-Gravenmoer. De gronden ten noorden van de 
nieuwe wering waren nog goed bruikbaar, maar ze werden voortaan voor 
minder kwetsbare activiteiten benut. Vanwege hun ligging buitendijks 
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Bedijking	1500-1568 – In de periode voorafgaand aan de Tachtigjarige Oorlog werden in Brabant veel gronden bedijkt. Naast 
aanwassen werden ook opwassen in de bedijking betrokken.
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werden ze buitenpolders genoemd. Het slib dat er tijdens de winterse 
overstromingen op werd afgezet, zorgde voor een regelmatige ophoging 
en een hogere vruchtbaarheid van die gronden; kwetsbaarheid had ook 
voordelen. Eigenlijk waren vrijwel alle polders langs de Donge buiten-
polders. Ze moesten het althans vrij lang zonder serieuze dijken stellen.33

Veel kaden waren onder het geweld van de Sint-Elizabethsvloed 
bezweken, maar een stuk van de Oude Maasdijk in het Land van Heusden 
had standgehouden en vormde daarmee de noordelijke begrenzing van 
een oostelijke uitloper van de binnenzee. Een oude kade bij Elshout, die 
daarop aansloot, promoveerde tot zeewering en begrensde de uitloper in 
het oosten. De namen Doeverense en Elshoutse Zeedijk getuigen van dat 
verleden.34
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Bedijking	1421-1568	langs	de	Verdronken	Grote	Waard – In 1421 braken de dijken van de Grote Waard en reikte de zee bijna tot 
Heusden. Voormalige rivierdijken promoveerden tot zeedijken, en stukje bij beetje werden de Langstraat en het Land van Heusden en 
Altena aan het water ontworsteld. De zuidelijke bedijking van de Grote Waard was aangelegd om water uit het zuiden te keren. Maar 
tussen Hooge en Lage Zwaluwe keerde deze voortaan water uit het noorden.

33 Rehm, ‘’s Gravenmoer’, in: Geertrui e.a. (red.) Zeven 
eeuwen ’s Gravenmoer, 27.

34 Bont, ‘Al het merkwaardige’, 40.
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35 Ik neem aan dat de naam Winterdijk van later datum 
is, omdat de wering als zeedijk werd aangelegd. 
Winterdijken zijn rivierdijken.

De zuidelijke begrenzing van de uitloper was nogal divers. De hogere 
gronden tussen Geertruidenberg en Waspik waren door Elizabeth niet 
gespaard, maar hun hoge ligging bood wel beter perspectief op herstel. 
De oorspronkelijke inrichting van het landschap zorgde hier voor 
enige geleiding van het geweld. De kade ten westen van Waspik, beter 
bekend als de Achterste Dijk, bleef behouden. Maar ten oosten van 
Waspik was het water veel minder coulant geweest. Daar waren de kaden 
weggeslagen. De verbinding tussen Achterste Dijk en Elshoutse Zeedijk 
werd noodgedwongen een kilometer zuidelijker gelegd. De nieuwe dijk 
kreeg later de naam Winterdijk, omdat hij geacht werd ook in de natte 
seizoenen zijn mannetje te staan.35

In enkele eeuwen tijd slibde de uitloper van de binnenzee dicht. 
De afwatering werd verzorgd door de Gantel, een getijdengeul die via 
Hagoort de bedding van de Oude Maas was binnengedrongen. Gantel 
en Oude Maas werden later omgedoopt tot Oude Maasje. Het nieuwe 
land dat in de uitloper van de binnenzee werd gevormd, onderscheidde 
zich van het oude doordat het buitendijks lag. Deze zogenaamde 
Langstraatse buitenpolders danken hun ontstaan, en hun voortdurende 
vruchtbaarheid, aan overstromingen. Water en land werden hier op 
den duur weliswaar door kaden gescheiden, maar de wederzijdse liefde 
bleef sterk. Via lagere versterkte zones in die kaden, de zogenaamde 
plasbermen, kon het Oude Maasje ’s winters gemakkelijk naar binnen, en 
in het voorjaar weer vlot naar buiten stromen.

Nieuwe kans
De heroïek van het herwinnen lijkt de Nederlander op het lijf geschreven. 
Maar het enorme verlies dat eraan voorafging, was ook mensenwerk. 
Het afgraven van de bovenlaag voor de winning van turf en zout spekte 
menige beurs, maar tegelijkertijd groef de streek zijn eigen graf. Vanaf de 
vijftiende eeuw was een wederopstanding in de maak. De natuur gaf West-
Brabant een nieuwe kans.

’s winters gemakkelijk naar 
binnen, en in het voorjaar weer 

vlot naar buiten stromen
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Hoofdstuk 2

Het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden ging 
gepaard met nogal wat wapengekletter. Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog fungeerde Brabant als buffer en oorlogsterrein bij uitstek. 
Het gebied werd beheerst vanuit de steden, die tot dat doel 
versterkt waren tot vestingsteden. De inundatie van grote delen 
van Brabant vormde de sluitsteen van de verdediging. Als de vijand 
naderde werden de landerijen zonder blikken of blozen onder 
water gezet. Daar waren de boeren niet blij mee. Tegelijkertijd 
werd veel energie gestoken in dijkaanleg en landaanwinst. Op beide 
terreinen stonden de Nassaus hun mannetje.
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Bergen op Zoom en Steenbergen
De economisch succesrijkste middeleeuwse nederzettingen in de regio 
lagen aan een rivier, op de rand van hoog en laag. Toen de zee de lagere 
gronden onder water zette, hielden die nederzettingen de voeten droog. 
Ze lagen ideaal voor de winning van zout veen en werden gewaardeerd om 
hun strategische kwaliteiten. Enkele plaatsen verwierven stadsrechten 
en werden voorzien van versterkingen, opdat een kleine bezettingsmacht 
een veel grotere aanvaller kon weerstaan. Op den duur groeiden die 
steden uit tot bestuurlijke en juridische centra met invloed over een veel 
groter gebied dan het eigen territorium.

Een fraai voorbeeld van zo’n stad is Bergen op Zoom. De nederzetting 
is ontstaan te midden van heuvels en moerassen bij een kreek van de 

Inundaties	en	verdedigingslinies – Overstromingen zijn onaangenaam, maar als ze de vijand op afstand houden, denkt menigeen 
daar toch anders over. In de Tachtigjarige Oorlog werden grote delen van Brabant onder water gezet om de Spaanse vijand buiten 
Holland, Zeeland en Utrecht te houden. Brabant had wel de lasten maar niet de lusten. In de omgeving van de vestingsteden gingen 
hele gebieden op de schop, zowel om de vesting te verdedigen, als om deze aan te vallen.
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Schelde. De stad was voor haar watervoorziening aangewezen op de 
vennen in het achterland. Via de Moervaart, later Zoom genoemd, en 
de Grebbe bereikte het water zijn bestemming. De afwatering naar de 
Schelde geschiedde via de kreek, die tevens dienstdeed als stadshaven. 
Vanaf de dertiende eeuw werd de havenmond geflankeerd door de 
dijken van de polders Noordland en Zuidland. Een omwalling gaf de stad 
enige bescherming. De haven, die buiten de nederzetting lag, werd in de 
vijftiende eeuw ook versterkt en verenigd met de vesting. Stad en haven 
werden omringd door grachten.36

Bergen op Zoom was in 1577 vrij gemakkelijk in handen gevallen 
van de opstandige gewesten, met het gevolg dat de vesting pas voor 
het eerst aan een beleg van enige omvang werd blootgesteld toen de 
opstandelingen binnen zaten en Parma als vertegenwoordiger van het 
Spaanse gezag buiten stond (1588). Grote delen van de omgeving waren 
onder water gezet om de stad een extra verdediging te geven. In het 
noordoosten zorgde het gebied De Meeren voor een waterrijk oponthoud. 
Langs Schelde en Eendracht werden de polders onder water gezet. De 
stormvloeden van 1530, 1532, 1552 en 1570 hadden daar al veel schade 
aangericht. De inundaties tijdens de oorlog met Spanje betekenden de 
genadeklap.37

Het land was verdronken, maar de stad werd gered. Na twee 
maanden moest Parma zijn beleg opgeven. Investeren in stedelijke 
verdedigingswerken had blijkbaar zin. De stad onderschreef die 
overtuiging door de aanleg van bastions, bolwerken, ravelijnen, 
hoornwerken en redoutes. En dat bleek van nut. Spinola, die in 1622 
voor de poorten stond, beet er de tanden op stuk. Hij moest na ruim drie 
maanden het veld ruimen.38

Versterkingen en inundaties dienden een hoger doel dan het 
behoud van het gebied bezuiden de grote rivieren. De strijd werd daar 
weliswaar uitgevochten, maar de vestingwerken die er op grote schaal 
werden aangelegd, beschermden eerst en vooral de kern van de nieuwe 
Republiek, oftewel het gebied ten noorden van die rivieren.

Steenbergen ontstond omstreeks 1267 en grensde in het noorden 
aan water. Ten zuiden van Steenbergen, begrensd door de wegen 
naar Bergen op Zoom en Wouw, lag het Oudland van Steenbergen (zie 
kaart p. 32). Toen het Oudland in 1328 dreigde te overstromen kon het 
water eenvoudig worden gekeerd door beide wegen op te hogen. In de 
middeleeuwen moest Steenbergen vooral de graaf van Holland vrezen. 
De stad verdedigde zich tegen aspiraties van zijn buurman met een twee 
kilometer lange wal en een gracht tussen stad en Oudland.39

De slikken ten oosten en ten westen van het Oudland werden in 
de vijftiende eeuw bedijkt, die ten noorden van de stad werden in de 
zestiende eeuw drooggelegd (zie kaart p. 26-27). Steenbergen was toen 
niet meer het economische centrum van weleer. Bij de aanleg van de Graaf 
Hendrikpolder werd de havenmond in eerste instantie zelfs afgesloten. 

Het land was 
verdronken, maar de 

stad werd gered

36 Van Ham, ‘Polders in Brabant’. Van Ham, ‘Vesting 
Bergen op Zoom’, 51-52. Van Ham, Macht en gezag, 
363.

37 Van Ham, ‘Vesting Bergen op Zoom’, 49.
38 Van Ham, ‘Vesting Bergen op Zoom’, 49 en 52- 53.
39 Van Ham, ‘Macht, water en modder’. Ham, ‘Vesting 

Steenbergen’, 67-69.
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Tijdens de opstand tegen Spanje bleek het stadje evenwel van grote 
strategische betekenis. Toen de Spanjaarden het in 1583 bezetten, ging 
daar zo’n dreiging van uit, dat de Republiek een linie van forten langs de 
Eendracht legde. 

Het was duidelijk dat Steenbergen niet langer aan zijn lot kon worden 
overgelaten. De stad werd versterkt en de haven in ere hersteld. De rollen 
waren nu volledig omgekeerd. In de veertiende eeuw beveiligde de vesting 
Steenbergen het Hertogdom Brabant tegen de graaf van Holland. In de 
oorlog tegen Spanje nam het dat gewest juist in bescherming.

Door de aanleg van de linie van Bergen op Zoom 
naar Steenbergen (1628-1629) werden enkele gaten 
in de verdediging van Zeeland gedicht. Daartoe werd 
Steenbergen voorzien van een nieuwe omwalling, 
een nieuwe gracht en een stel bastions en een fort 

ten noorden van de havenmond. De haven, die niet langer ten noorden 
maar ten westen van de stad lag, had een zwaar bewaakte inundatiesluis. 
Als de nood aan de man kwam, werd de sluis opengezet en kon het 
inundatiewater de lage gebieden tussen Steenbergen en Bergen op 
Zoom binnenstromen. In de hoger gelegen droge gebieden tussen beide 
steden werden grachten gegraven, wallen aangelegd en forten gebouwd. 
De zoute inundatie vanuit Steenbergen reikte tot enkele kilometers 
van Bergen op Zoom. Voor de rest van de linie was een zoete inundatie 
voorzien met water afkomstig van de Wouwse heide.40

De linie van Steenbergen en de linie langs de Eendracht vormden 
een dubbele bescherming voor Zeeland. Toen het Franse leger in 1747 
de omgeving onveilig maakte, leek men uit op nog meer zekerheid en 
werden ook de polders tussen beide linies onder water gezet. Door 
bovendien de polders ten oosten van Steenbergen te inunderen reikte 
de watervlakte tot aan Roosendaal en werd aansluiting gevonden met de 
inundaties van de Mark. Viervijfde van Steenbergens ‘grond’gebied stond 
toen onder water.41

Geertruidenberg en Breda
Geertruidenberg, destijds een Hollandse stad, lag op een knooppunt van 
handel tussen Brabant en Holland (zie kaart p. 37). Dankzij een flinke 
markt en uitgebreid handelsverkeer was het economische tij gunstig, tot 
een waterstaatkundige ingreep daar een einde aan maakte. In 1271 werd 
de Maas bij Heusden afgedamd en werd het Maaswater noordwaarts 
gedirigeerd. Het stroomde niet langer langs Geertruidenberg, maar werd 
via de Merwede langs Dordrecht geleid. Toen de scheepvaart diezelfde 
koers koos had Geertruidenberg het nakijken.42

Tot overmaat van ramp stonden de Dordtse Kabeljauwen, tijdens de 
Hoekse en Kabeljauwse Twisten, tweemaal voor de poort. In 1420 kozen 
de poorters van Den Berg eieren voor hun geld en lieten de Dordtenaren 
binnen. Vanuit zijn kasteel buiten de stadsmuur opende kastelein 
Dirk van der Merwede daarop het vuur op Geertruidenberg. Een grote 

Als de nood aan de man kwam, 
werd de sluis opengezet

40 Van Ham, ‘Vesting Steenbergen’, 70-71. Van Ham, 
‘Vesting Bergen op Zoom’, 60-65. Pasmans, 
‘Steenbergen’, 127.

41 Pasmans, ‘Steenbergen’, 128-129. Van den Bergh, 
‘Het verlaten Westbrabantse platteland’.

42 Stol, ‘Opkomst en ondergang Grote Waard’, 
137-138. Margry, ‘Topografische ontwikkeling 
Geertruidenberg’, 124.
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stadsbrand was het gevolg. Met de Sint-Elizabethsvloed, die een jaar later 
huishield, was de ellende voor Geertruidenberg compleet.43

Daarmee is niet gezegd dat de economische vooruitzichten van de stad 
nu ineens zoveel slechter waren. De binnenzee die door de overstroming 
was ontstaan, bood immers niet alleen uitstekend viswater maar ook een 
zeer snelle verbinding met Dordrecht. De voorspoed van weleer kwam 
echter niet meer terug. De stad kwam, net als Steenbergen, eigenlijk 
pas weer in beeld toen het vooruitzicht op oorlog gloorde. Toen bleek 
Geertruidenberg opnieuw van strategische betekenis, als verbinding met 
Dordrecht en dus als de poort tot Holland.44

Door een list wist Prins Willem van Oranje Geertruidenberg in 1573 
weer in handen te krijgen. Om te voorkomen dat hem dat ooit zelf 
zou overkomen, versterkte hij de vesting. Hij verving de stadsmuren 
door aarden wallen en sloot de westelijke toegang tot de stad met drie 
forten hermetisch af. Toen het plaatselijke garnizoen in 1589 aan het 
muiten sloeg, bleek die versterking een nadeel. Willems zoon, Prins 
Maurits, kon de vesting met geen mogelijkheid binnenkomen. Toen hij 
noodgedwongen de aftocht blies droegen de muiters de vesting over aan 
de Spaanse vijand.45

Bij Breda had Maurits een gelukkiger hand. Eeuwige roem werd zijn 
deel toen hij in 1590 Breda wist te overmeesteren met een turfschip 

43 Van der Wel, ‘Stelling of positie van Geertruidenberg’, 
128. Brugmans, ‘Geertruidenberg’, 20-21.

44 Margry, ‘Topografische ontwikkeling Geertruidenberg’, 
125-126.

45 Van der Wel, ‘Stelling of positie van Geertruidenberg’, 
128-130, 137-138.

Halsteren – Fort De Roovere
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vol soldaten. Na de val van Breda zette Maurits zich aan de herovering 
van Geertruidenberg. In 1593 sloot hij de mond van de Donge af met 
honderd aan elkaar geketende schepen en belaagde de toegang tot 
Geertruidenberg over de Steelhovensedijk. Toen Fort Steelhoven na een 
week viel, was een belangrijke slag gewonnen. Maar de stad was nog lang 
niet heroverd. Het beleg nam nog drie maanden in beslag. Om ontzetting 
door een Spaans leger te voorkomen, was Maurits genoodzaakt de wijde 
omgeving van verdedigingswerken te voorzien. De poging tot ontzet 
bleef beperkt tot enkele schermutselingen. Geertruidenberg gaf zich 
gewonnen.46

Om de stad te verdedigen werd het land vaak onder water gezet. 
Aanvallers maakten soms ook gebruik van die tactiek, maar meestal 
moesten zij uit een ander vaatje tappen. Dat deden ze overigens met 
verve. Bij het beleg van Geertruidenberg en Breda werd het landschap 
in de wijde omgeving omgespit en van wallen en grachten voorzien. Het 
landschap rond Breda ging in de zeventiende eeuw zelfs tweemaal op de 
schop.

In 1624 legden de manschappen van veldheer in Spaanse dienst 
Spinola in twee weken tijd twee linies rond Breda: een 24 kilometer lange 
contravallatielinie om uitvallen door de belegerden af te slaan en een 
45 kilometer lange circumvallatielinie om de bevoorrading van de stad 
te belemmeren en om aanvallen door een ontzettingsleger te kunnen 
weerstaan. De opzet was om de stad uit te hongeren; een kwestie van 
geduld dus. Na een jaar wachten tekende Breda de overgave.47

Om Breda te ontzetten, legde Prins Frederik Hendrik in 1637 op 
vrijwel dezelfde plek als Spinola een circumvallatielinie aan, maar dan 
dubbel uitgevoerd. De kleinere contravallatielinie bleef achterwege. Van 
binnen naar buiten bestond de linie uit een twee meter vijftig hoge wal 
en een vier meter brede gracht. De Staten-Generaal had besloten dat 
daaromheen nog eens een tweeënhalve meter diepe gracht moest worden 
gegraven.48

Zowel in de Mark als in de Aa werden dammen gelegd om de rivieren 
buiten hun oevers te dwingen en zo de omgeving te inunderen. Bij 
Terheijden werden de dijken doorgestoken, zodat de omgeving met 
vloedwater werd geïnundeerd. Elf kilometer afwateringssloot werd 
gegraven om de nattigheid naar de juiste plaats te kunnen dirigeren. 
Bewaakte bruggen over de Mark ten zuiden en ten noorden van Breda 
zorgden voor de broodnodige communicatie. En dat waren nog maar de 
voorbereidingen.49

Voor de aanval op de vesting was nog meer graafwerk vereist. In vier 
weken tijd werd acht kilometer naderingsloopgraaf aangelegd. Omdat de 
vier meter brede loopgraven binnen het bereik van de Bredase kanonnen 
lagen, werden deze ’s nachts verlengd en overdag verbreed en verdiept. 
Met twee- à driehonderd soldaten werd een snelheid van vierhonderd 
meter per nacht bereikt. Met de uitgegraven grond werden tweeënhalve 

46 Klinkert, ‘Vesting Breda’, 114. Van der Wel, ‘Stelling 
of positie van Geertruidenberg’, 129.

47 Rooze en Eimerman, Belegering van Breda, passim.
48 Van den Berg, ‘De Genie bij de vesting Breda’, 140-

142.
49 Van den Berg, ‘De Genie bij de vesting Breda’, 143-

145. Mosselveld, ‘Schansen te Terheijden’.
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meter hoge wallen opgeworpen, zodat overdag verder kon worden 
gewerkt aan de verbreding en verdieping van de loopgraven. Vanuit de 
vesting werd uiteraard alles in het werk gesteld om de werkzaamheden te 
verstoren, maar na vier weken graven bereikten de aanvallers de vesting.

De belegeraars hadden het voorzien op de verdedigingswerken bij de 
poorten. Om deze zogenaamde ‘hoornwerken’ in te nemen moest eerst 
een gracht met rijsbossen worden volgegooid, zodat die kon worden 
gepasseerd. Door het hoornwerk bij de Ginnekenpoort in te nemen, 
kwamen de beleggers een stuk dichter bij het doel, maar ze stonden nog 
steeds buiten de stad, dat wil zeggen buiten een brede hoofdgracht die 
niet zo gemakkelijk met rijsbossen kon worden opgevuld en buiten een 
wal die veel hoger was dan het hoornwerk.

Door ’s nachts schepen met zand en stenen in de gracht af te zinken 
en er rijsbossen en aarde op te gooien, werd een provisorische fundering 

Zeggenschap	over	grond – De familie van Oranje-Nassau beheerste een groot deel van het gebied. De Nassaus speelden een 
actieve rol bij het herwinnen van de overstroomde delen.
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gemaakt voor de zogenaamde ‘galerijen’. Dat waren zware, nogal kostbare 
houten constructies, die speciaal voor dat doel werden vervaardigd. 
Ze werden stukje bij beetje op de fundamenten aangebracht en boden 
de belegeraars een min of meer veilige oversteek. Na ruim drie weken 
bouwen was de overkant van de gracht bereikt en kon de wal worden 
ondermijnd. Nog voor de mijnen tot ontploffing werden gebracht, gaf de 
stad zich over.50

Brabant kleurt Oranje
Gedurende de lange zestiende eeuw, ook wel de eeuw van het graan 
genoemd, zaten de prijzen van agrarische producten in de lift. De 
voorspoedige ontwikkeling van de landbouw schiep kansen, die door 
kapitaalkrachtige lieden met beide handen werden aangegrepen. De 
mogelijkheden om kapitaal profijtelijk te beleggen waren beperkt, dus 
toen de commerciële landbouw riante perspectieven bood, werden zelfs 
hoge risico’s noodgewongen voor lief genomen. Het enthousiasme voor 
de bedijking van aan- en opgeslibde landen was groot. Het onprettige 

50 Van den Berg, ‘De Genie bij de vesting Breda’, 
150-152.

Klundert
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vooruitzicht dat de versbedijkte polder uit strategische overwegingen 
onder water kon worden gezet, leek daar nauwelijks vat op te hebben; 
met uitzondering wellicht van de schorren in de Schelde. De bedijking 
kwam daar al vroeg op gang maar het aantal overstromingen en 
inundaties was zo groot dat daar eigenlijk pas vanaf de zeventiende eeuw 
blijvend resultaat werd geboekt.51

De gorzen werden voorzien van dammen en dammetjes om de 
vloed zo veel mogelijk slib te ontfutselen. Als de bodem eenmaal goed 
‘begroest, beseght ofte met riet bewasschen’ was, zorgde beweiding met 
schapen voor de afwerking. Het toelaten van schapen bracht niet alleen 
geld op, de grond werd nog eens goed aangetrappeld. Dat was van belang, 
want: ‘De gorsingen oft slijcken, die niet geweijt en worden met beestkens 
oft schaepen en connen niet hardt geworden’, aldus de rentmeester van 
Steenbergen Andries Vierlingh. De ellende was dan niet te overzien, want 
‘alst tot eenen verschen corenlande bedijckt sal zijn soo salt int banen, 
int betreden van mensche, paerden, ploech ende beesten meer dan twee 
voeten sincken’.52

Met drie tot vijf jaar beweiden werd veel schade vermeden. Op de 
gorzen werden dan hillen of hellen (hoogten) en stellen (woonheuvels) 
aangelegd om het vee tegen snel opkomend hoogwater te beschermen. 
Sloten werden gegraven om het gors rijp te maken voor bedijking. De 
dorpelingen in de omgeving hadden daar hun vee staan en het was dus 
ook nodig om de geesten rijp te maken voor de gedachte, dat het land 
niet langer gemene grond was en dat voor beweiden en ander gebruik 
voortaan toestemming van de eigenaar vereist was.

Een groot deel van de aan- en opslibbingen lag in het grondgebied 
van de heren van Breda en Bergen op Zoom. Door het huwelijk van 
Engelbrecht van Nassau met Johanna van Polanen was het Land van Breda 
in 1404 in handen gekomen van de Nassaus, een familie waarvan vooral 
Prins Willem van Oranje en zijn nazaten hier naam maakten (zie kaart 
p. 37). In het Land van Bergen op Zoom zwaaide de familie Van Glymes 
sedert 1419 de scepter. Door toedoen van keizer Karel v promoveerde de 
heer van Bergen op Zoom in 1533 tot markies. Zijn Bredase collega ging 
vanaf het einde der zestiende eeuw als baron door het leven.53

De zeggenschap over de aan- en opwassen was allesbehalve duidelijk 
geregeld. Een groot deel van het nieuwe land in wording was namelijk 
bij beide heren in gezamenlijk beheer. Bedijkingsplannen leidden 
daarom onvermijdelijk tot omstandige discussies, lange juridische 
procedures en hier en daar enig wapengekletter. De Nassaus waren 
actief in Steenbergen en enkele Hollandse heerlijkheden. De Van Glymes 
bedijkten de opgeslibde gorzen van Standdaarbuiten, Fijnaart, Ruigenhil 
en Heiningen.54

De Tachtigjarige Oorlog pakte voor de Van Glymes minder gunstig uit. 
De markies vocht aan Spaanse zijde en verloor. Met instemming van 
de Staten van Brabant ontfermden de Nassaus zich over het markizaat. 

51 Van Ham, ‘Langs Schelde en Eendracht’. Van Ham, 
‘Langs de Scheldeoevers’, 8-10.

52 Vriend, ‘Rivier de Mark (I)’, 28-30
53 Van Ham, ‘Ontstaan door strijd’, 27-29.
54 Van Ham, ‘Breda contra Bergen op Zoom’ 2 delen. 

Van Ham, ‘Verdeling Land van Breda’.
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Zolang de oorlog duurde mocht Willem van Oranje het besturen en er 
de vruchten van plukken, als compensatie voor zijn bezittingen die in 
Spaanse handen waren gevallen. Na het overlijden van Willem nam zijn 
zoon Prins Maurits het roer over.55

De polder Ruigenhil, die nog door de familie Van Glymes was bedijkt, 
lag op een strategische plaats, langs de scheepvaartroute tussen Holland, 
Zeeland en Brabant (zie kaart p. 37). Maurits doopte het dorp Ruigenhil 
om tot Willemstad, liet het versterken met wallen en gaf het stadsrechten. 
Dat bleek een goede investering, want mede daardoor bleven polder en 
stad ook na de oorlog in handen van de Nassaus.56 

Ruigenhil grensde aan de Grote Polder van Niervaart, waar door 
Willem van Oranje het nieuwe dorp Niervaart was gesticht. In de jaren 
tachtig van de zestiende eeuw werd het uitgebouwd tot een volwaardige 
vesting en omgedoopt tot Klundert. Tussen Klundert en het vasteland 
lag de Mooie Keene, een getijdengeul die de Dintel met het Hollandsch 
Diep verbond. Klundert beheerste de zuidoostelijke oever van het eiland, 
terwijl Willemstad de noordwestelijke oever bestreek. Waar Willemstad 
om de haverklap onder vuur lag werd de vesting Klundert in de loop van 
haar bestaan slechts enkele uren beschoten. Het verschil werd pregnant 
samengevat in het gezegde ‘Naar de Klundert kijken of Willemstad in 
brand staat’, oftewel: scheel zien.57

Volgens Albert Delahaye was de haven van Zevenbergen in de 
vijftiende eeuw ‘niet veel zaaks’. Die lag toen ten westen van de stad en 
was via een verzandend water verbonden met de Mark in het zuiden en 
met de Meren ten noordwesten van Zevenbergen. Kort voor het uitbreken 
van de Opstand kreeg Zevenbergen betere verbindingen, zowel met de 
Mark als, via de Mooie Keene en de Roode Vaart, met het Hollandsch 
Diep (zie kaart p. 42-43). De Mooie Keene slibde geleidelijk dicht en werd 
uiteindelijk afgedamd. In de zeventiende eeuw werd het Hollandsch Diep 
rechtstreeks via de Roode Vaart bereikt. Dat was aanvankelijk een vrij 
brede getijdengeul die van lieverlede door aanslibbing en inpoldering aan 
ruimte had ingeboet. Naarmate de bedijkingswerkzaamheden vorderden 
kromp de Roode Vaart tot een smal nauwelijks bevaarbaar water. De 
Nassaus, die Zevenbergen in 1649 onder hun hoede kregen, gaven in 1683 
toestemming om de verbinding met het Hollandsch Diep veilig te stellen 
door een kanaal in het tracé van de Roode Vaart te graven en dit aan beide 
zijden te voorzien van dijken.58

De haven van Steenbergen mondde eveneens uit in een dichtslibbende 
getijdengeul, zij het een veel grotere dan de Roode Vaart. Het water van 
de getijdengeul reikte tot aan de plaats waar in de twintigste eeuw het 
Mark-Vlietkanaal werd gegraven. Vliet en Dintel hadden aanvankelijk 
daar hun monding. Door het geleidelijk dichtslibben van de getijdengeul 
en het bedijken van op- en aanwassen, zoals de Oude Appelaar in 1598, 
kwamen de mondingen van Dintel en Vliet alsmaar westelijker te liggen. 
Tussen beide rivieren lag een groot gors, dat steeds hoger opslibde. Het 
behoorde tot Steenbergen en dus tot de Nassause domeinen. 

55 Van Ham, Stedelijke archieven, 230.
56 Van Nispen, ‘Vesting Willemstad’, deel 1, 21-22, 

40-41, 60-62.
57 Van Ham, ‘Vesting Klundert en Zevenbergen’. 

Delahaye, Vesting Klundert.
58 Delahaye, ‘Roode Vaart of Haven van Zevenbergen’, 

113. Delahaye, Haven van Zevenbergen, 27-46. 
Delahaye, Archief Waterschap Haven en Sassen van 
Zevenbergen, 118-119.
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De aanslibbing van het grote gors werd bevorderd door de aanleg van een 
dam van ruim 3,5 kilometer lengte midden over het gors. Rentmeester 
Andries Vierlingh had die dam graag wat zuidelijker gelegd, zodat 
meer profijt kon worden getrokken van het rijke slib van de Dintel. Hij 
omschreef die rivier als ‘eenen vetten Hollantsche stroom’ en de Vliet 
als ‘een groen Seuws mager water’. Maar zijn opdrachtgevers dachten 
daar anders over en hielden vast aan een dam over het midden. Vierlingh 
verzuchtte: ‘nu salt aen de noortzijde vet ende aen de zuytzijde op de Vliet 
bijcans de helft van den lande mager blijven’. In 1605 kreeg de enorme 
plaat zijn dijken. In de lengte van de polder werden twee ‘langewegen’ 
gelegd, de Noord-Langeweg en de Zuid-Langeweg, en haaks daarop vier 
kruiswegen. Vervolgens werd het Prinsenland in cultuur gebracht.59

De Nassaus wisten zich heer en meester over Steenbergen, Willemstad 
en de Hollandse heerlijkheden tussen Klundert en Geertruidenberg. 
Brabant kleurde Oranje. De Nassaus voeren er wel bij. De prinselijke 
inkomsten waren geruime tijd voor een- tot tweederde afkomstig uit hun 
domeinen in West-Brabant.60 Oud-Glymespolder

59 Vriend, ‘Rivier de Mark (I)’, 30-32. Cuijpers, ‘Lange 
weg’, 107-108. Hallema, Dinteloord en Prinsenland.

60 Kappelhof, ‘In natte en in droge’, passim. Kappelhof, 
‘Het fortuin van de Oranjes’, 139.
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De graanprijzen kelderen
Dankzij het bestand dat in 1609 werd afgekondigd konden de erfgenamen 
van de markies hun rechten weer doen gelden. De verkoop van 
gorzen vormde een welkome impuls voor de markizaatskas en menig 
markiezin verbond haar naam aan nieuw land langs de Dintel. Zo werd 
de Mancia Winterpolder vernoemd naar markiezin Maria Mencia en de 
Jufvrouwenpolder naar haar zeer jeugdige opvolgster, Maria Elisabeth i 
Clara van den Bergh. De naam van nicht Maria Elisabeth ii van den Bergh 
leeft voort in de Elisabethspolder, terwijl de Henriëttapolder zijn naam 
ontleent aan markiezin Henriëtta Francisca, prinses zu Hohenzollern. Ze 
trouwde in de familie de la Tour d’Auvergne, wier naam we terugvinden in 
de Auvergnepolder bij Halsteren.

De Nassaus zaten ondertussen niet stil. Tussen Zevenbergen en 
Geertruidenberg lagen nogal wat polders en poldertjes die dijken hadden 

Bedijking	en	landaanwinst	1568-1650 – Voor de Tachtigjarige Oorlog waren al vrij veel aan- en opwassen bedijkt. Tijdens de oorlog 
vielen de werkzaamheden niet stil, integendeel.
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en bebouwd of bewoond waren, maar bij hoge rivierstanden kwamen 
die toch nog erg vaak blank te staan. In de zeventiende eeuw werd hier 
de nodige bescherming geboden door de aanleg van grote ringdijken. Bij 
Geertruidenberg ontstond zo de Emiliapolder, bij Moerdijk de Royale 
Polder en daartussenin de Nieuwe Zwaluwsche Polder (1650).

Waarschijnlijk was de overstroming van 1640 de directe aanleiding 
om de Emiliapolder te realiseren. De Nassause Domeinraad gaf Mattheus 
van Innevelt opdracht om de polder te ontwerpen. Het werk werd in het 
voorjaar van 1645 aanbesteed en kon enkele maanden later al worden 
opgeleverd. De nieuwe grote polder werd Emiliapolder genoemd, naar 
Amalia van Solms, weduwe van Frederik Hendrik. De dijk hield enige tijd 
stand, maar de stormvloed van 1682 maakte er korte metten mee. Na wat 
gemodder met een zomerkade, die regelmatig werd doorgestoken om het 
afzetten van vruchtbaar rivierslib te bevorderen, kreeg de Emiliapolder in 

Bedijking	1650-1843 – Na de Tachtigjarige Oorlog werden polders bedijkt aan de mond van Dintel en Vliet, langs Donge, Schelde en 
Eendracht en in de Mooie Keene.
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1691 toch weer een echte dijk. Waar de oude dijk nog bruikbaar was, werd 
deze opgelapt, de zwakste plekken kregen een nieuw dijklichaam.61

Op het drielandenpunt Klundert-Zevenbergen-Zwaluwe lag tot in de 
zeventiende eeuw het eiland Moerdijck, in het westen omspoeld door de 
Roode Vaart, die toen nog een aanzienlijke breedte had, en in het oosten 
door de Swaluwsche Meeren. Moerdijck en omgeving werden stukje bij 
beetje ingedijkt. Het land kon worden bewerkt, maar al die kleine dijkjes 
boden betrekkelijk weinig bescherming. Net als bij de Emiliapolder werd 
hier gekozen voor een gezamenlijke zeewering, zodat twaalf polders in 
1650 werden omsloten door een flinke dijk. De polder werd Royale Polder 
genoemd naar Mary Stuart, Princess Royal, echtgenote van stadhouder 
Willem ii en moeder van diens opvolger Willem iii.62

In 1650 werd ook de dijk rond de Nieuwe Zwaluwsche Polder 
gerealiseerd. Die omsloot een tiental polders bij Lage Zwaluwe en vormde 
het sluitstuk in een nagenoeg aaneengesloten bedijking tussen de Roode 
Vaart en de Donge.

Als de gronden eenmaal waren 
bedijkt, werd daar vaak graan op 
verbouwd. Daarnaast werd een 
scala aan nijverheidsgewassen 
geteeld, omdat die een nog mooiere 

opbrengst beloofden. Meekrap verdient vermelding. Meekrapwortel 
werd vermalen en gebruikt als rode kleurstof voor het verven van textiel, 
aanvankelijk vooral in Engeland. De meerjarige meekrapplant is gebaat 
bij een zeer intensieve bewerking van de grond. De wortels vergen 
bovendien een specialistische bewerking waarvan de kosten nogal hoog 
zijn. De teelt was zeer lucratief, maar het risico was aanzienlijk. Driejarige 
meekrap leverde een veel grotere opbrengst dan tweejarige, maar vorst 
of sterk fluctuerende prijzen konden die rekensom in negatieve zin 
beïnvloeden. Het was een bedrijfstak waarin rijkdom en armoede dicht bij 
elkaar lagen.63

De Tachtigjarige Oorlog was nog maar net voorbij of de prijzen van 
graan en meekrap zetten een neergaande koers in. In vijftig jaar tijd 
werd de prijs van meekrap gehalveerd. Over de hele linie gingen de 
landbouwprijzen flink naar beneden. Het rendement van de bedijkings-
projecten kreeg daarmee een gevoelige dreun. Aernout van Beaumont 
ondervond dat aan den lijve.64

Aernout van Beaumont was lid van de Raad- en Rekenkamer en als 
zodanig betrokken bij het beheer van de eigendommen van de prins 
van Oranje. In 1651 kocht hij van de markiezin van Bergen op Zoom ‘alle 
gorzen, aanwassen, slikken en blikken buiten en bewesten de Heijningen’ 
(zie kaart p. 43, nrs 13-15). Vier jaar later verwierf hij de overige slikken 
langs de noordelijke oever van de Dintel. Hij verrichtte beide transacties, 
naar zijn zeggen, voor eigen beurs, gezamenlijk met vier andere heren, 
allen hoge ambtenaren uit de kring rond Oranje.65

Voor de landen langs de Schelde viel de eeuw 
van het graan letterlijk in het water

61 Van Ham, ‘Bedijking Emiliapolder’, 163 en 172-175.
62 Herben, ‘Eiland Moerdijk’. Herben, ‘Overdrage alias 

Moerdijk’. Herben en van der Mierden, ‘Dorp en 
heerlijkheid Niervaart’. Mastrigt en Jacobs, Tussen 
Hollandsch Diep en Mark-Dintel.

63 Bieleman, Geschiedenis van de landbouw, 53-56. 
Geuze, ‘Meekrapteelt en verwerking’. Geuze, 
‘Overheidsbemoeiing met meekrap’. 

64 Slicher van Bath, Agrarische geschiedenis, 108-147, 
met name 113-124. Bieleman, Geschiedenis van de 
landbouw, 18-23 en 116.

65 Mastrigt, Aanwassen Fijnaart, 14-15.
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In 1655 bedijkten Beaumont en de zijnen de West-Heiningenpolder, later 
omgedoopt tot Beaumontspolder, maar daarna bleef het heel lang heel 
erg stil. Dalende landbouwprijzen ontnamen het bedijken van aanwassen 
hun aanlokkelijkste kant. Door verkoop en vererving viel het eigendom 
van Beaumont en de zijnen in vele stukken uiteen. 

Een eeuw later, bij het keren van het economisch tij, werd de draad 
weer opgepakt. Een van de eigenaren, Sabina Louise van den Santheuvel-
Orizandt, trok uit het stijgen van de prijzen de conclusie dat het bedijken 
van aanwassen weer profijtelijk was. Zij spoorde haar mede-eigenaren 
aan om gezamenlijk zo veel mogelijk aanwassen terug te kopen. Toen 
het eigendom over de aanwassen eenmaal was geconcentreerd bij twee 
families, werden de bedijkingswerkzaamheden hervat. De polder kwam 
in 1787 gereed en werd Sabina-Henricapolder genoemd, naar Sabina en 
haar dochter Henrica.66

In het water
Voor de landen langs de Schelde viel de eeuw van het graan letterlijk 
in het water. Terwijl de graanprijs hoog was, stond het land onder 
water. Pogingen om het land te bedijken mislukten keer op keer door 
stormvloed of militaire inundatie. Toen inundaties na de Vrede van 
Munster (1648) niet meer nodig waren, stortte de graanprijs in. Het 
loonde nauwelijks om het verloren land te herdijken, niettemin werden 
de Scheldepolders vooral in deze periode eindelijk drooggelegd.67

66 Mastrigt, Aanwassen Fijnaart, 30-31.
67 Van Ham, ‘Langs de Scheldeoevers’. Renes, West-

Brabant, 82-83.
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Diepgang en 
ruim baan

De relatie tussen land en water werd tot nog toe vooral vanuit het 
land belicht. Dat kwam onder water te staan of werd herwonnen. 
Vanuit water bezien vragen andere aspecten om aandacht. De 
landbouw wilde doorgaans zo snel mogelijk van al dat water af, 
maar de scheepvaart kon er niet genoeg van krijgen. Beide hadden 
hoge verwachtingen van de aanleg van kanalen. De scheepvaart 
dacht dan aan diepgang, terwijl de landbouw vooral van ruime 
afvoermogelijkheden droomde. Diepgang en ruim baan leken een 
poosje vrienden en aan kanaalplannen die daarbij aansloten was 
ook geen gebrek. Ze werden ook steeds vernuftiger, maar hoe 
vernuftig ook, de meeste kwamen niet verder dan de tekentafel. 
Een paar flinke sluizen in de monden van Dintel en Vliet boden 
uitkomst.

Hoofdstuk 3
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Breda niet langer een stad aan de zee
De bevaarbaarheid van de Brabantse rivieren was tot in de zestiende 
eeuw vrij redelijk, maar daarna liep de diepgang sterk terug. Maatregelen 
waren geboden en Breda liet er ook geen gras over groeien. Zodra de 
vaart op Mark en Dintel te wensen overliet, onderzocht de stad de 
mogelijkheden om die verbinding te verbeteren of te verkorten. Het ging 
Breda vooral om het vervoer van en naar Holland.

In 1521 al zou Breda een kanaal naar Oud-Drimmelen hebben gegraven 
om via het Bergsche Veld (de latere Biesbosch) de steden Gorinchem, 
Heusden en Woudrichem te bedienen (zie kaart p. 28). Maar de slappe 
veenbodem werd de onderneming noodlottig. Kappelhof: ‘De kanten van 
de nieuwe vaart zakten in, elders liep de vaart vol met vuilnis en andere 
rommel, zodat schepen geladen met koren er niet meer doorheen konden 
komen. Na een overstroming braken de kaden aan weerszijden van de 
vaart door, waarna al het water eruit liep. Van “vloten” met schepen kon 
daarna geen sprake meer zijn.’68

Na de bevrijding van Breda door Frederik Hendrik bracht de prins 
de kanaalplannen opnieuw ter tafel. Breda had zijn havencapaciteit in 
het begin van de zeventiende eeuw zowat verdubbeld, en de behoefte 68 Kappelhof, ‘Van kasseien en kanalen’, 6.
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aan betere verbindingen was navenant groot. De prins gelastte de 
burgemeester van Breda en de rentmeester van zijn domeinen in Zwaluwe 
om een plan te maken voor de aanleg van een kanaal tussen Terheijden 
en het Hollandsch Diep. In 1639 konden drie plannen voor kanalen naar 
Lage Zwaluwe worden overgelegd (zie kaart p. 55). De uitvoering werd 
begroot op negentig- à honderdveertigduizend gulden, een bedrag dat te 
hoog was om snel knopen door te kunnen hakken. Wellicht werd daarom 
in 1648 een kanaal voorgesteld, eindigend in de Buitenkreek of Vliet van 
de Kikvors en eigenlijk alleen bij vloed bevaarbaar. Bezuiniging of niet, 
met die aanleg was toch nog ruim negentigduizend gulden gemoeid.69

In 1667 kwamen Dordrecht en Breda overeen dat Dordt een goede 
veerdienst naar Zwaluwe zou organiseren en Breda tussen Zwaluwe en 
Breda een trekvaart zou graven. Volgens de plannenmakers zou de stad 
‘merckelijck gebenificeert worden door de groote commoditeyt in het 
vervoeren van Coopmanschappen door de Stadt van ende naer het Lant 
van Luyck, Maestricht ende des selfs destrickten’. Zo’n kanaal bood grote 
voordelen voor de handel en, niet te vergeten, voor de bestedingen ter 
stede door voerlieden en passanten. 

De trekvaart was ook aantrekkelijk vanuit militair oogpunt. Het was 
een ‘alderbequaemste fortificatie’ die zowel Breda met zijn forten, als 
het Land van Zevenbergen en het Eiland van Klundert zou insluiten. 
Met het kanaal kon het gebied ten noordwesten van Breda immers 
gemakkelijk onder water worden gezet, zonder de verbinding met 
Holland te belemmeren. Maar ook dit multifunctionele plan, waarvan het 
kanaal alleen al op honderdtienduizend gulden was begroot, stierf een 
stille dood. Eenzelfde lot verging het plan uit 1743 om een breed kanaal 
te graven van Terheijden naar Moerdijk, aan beide zijden voorzien van 
schutsluizen en begroot op driehonderdduizend gulden.70

Hoeveel plannen ook gemaakt 
werden, de gedroomde directe 
vaarweg naar Holland werd niet 
gerealiseerd. Breda was aangewezen 
op Mark en Dintel en op maat-
regelen om de bevaarbaarheid 
van die rivieren te verbeteren. Dat 

laatste is helemaal niet zo eenvoudig. Neem bijvoorbeeld zandbanken. 
Daar kan wel iets tegen worden ondernomen, maar als de coördinatie 
ontbreekt is het middel vaak erger dan de kwaal. Als de geul aan één 
kant van een zandbank wordt afgedamd, gaat de geul aan de andere 
zijde sneller stromen. Daar wordt de rivier ter plekke dieper van en dat 
is winst voor de scheepvaart. Bovendien slibt de afgedamde geul verder 
aan en kan op den duur bij het land worden getrokken. Aan beide zijden 
van de zandbank is dus enig voordeel te behalen. De vreugde is evenwel 
van korte duur, want stroomafwaarts verliest het water zijn snelheid en 
ontstaan nieuwe zandbanken.

69 Kappelhof, ‘Van kasseien en kanalen’, 7-14. Van Bree, 
Heemraadschap van Mark en Dintel, 14. Vriend, 
‘Flitsen uit het waterstaatsverleden, Plannen voor 
verbetering verbinding’.

70 Kappelhof, ‘Van kasseien en kanalen’, 16-20, 23-27. 
Vriend, ‘Rivier de Mark (II)’, 86-87. Vriend, ‘Flitsen uit 
het waterstaatsverleden, Plannen voor verbetering 
verbinding’. Van Bree, Heemraadschap van Mark en 
Dintel, 20: 380.000.
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Bij ‘oculaire inspectie en naauwkeurig gedaane examinatie’ bleek dikwijls 
dat de verlanding veroorzaakt werd door planten: ‘riet, liesen en biezen 
in deselve wasschende.’ De natuur was niet de enige boosdoener. Het 
water werd ook opgehouden door allerhande menselijke vindingrijkheid, 
zoals ‘sooden, pooten, stooven, hoofden, duykeldammen’, en dergelijke, 
‘welke van tijd tot tijd in deselve gelegt zijn’. Als tegen beide euvels geen 
maatregelen werden genomen, dreigde de rivier te verlanden, ‘tot nadeel 
van de securiteit en defensie van het land en van de stad Breda.’71

Bochten werden afgesneden om de rivier sneller te laten stromen en 
de verzandingen tegen te gaan, maar ook dat zette geen zoden aan de 
dijk. De ‘Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden’ verplichtte de 
grondeigenaren ter weerszijden van de rivier om gepaste actie te nemen, 
twee keer per jaar, zowel boven als beneden Breda. De eigenaren waren 
gehouden om ‘alle het riet, liesen, biezen, ruygte en andere vuyligheeden 
uyt de voorscreeve rivier uyt te haalen en van de oevers te amoveeren’. 
Het moest ook maar eens afgelopen zijn met die zelf aangebrachte 
‘verbeteringen’. Iedereen die ‘hoofden, kribben, duykeldammen, pooten, 
sooden, steenen of eenige andere beletzelen in de voorschreven rivier 
gelegt gemaakt, gezet of geworpen hebben’, moest die binnen zes weken 
opruimen. Zo niet, dan mocht de magistraat van Breda dat doen, op 
kosten van de nalatige.72

In de zestiende eeuw konden schepen met bestemming Breda, bij 
hoogwater, nog een heel eind de rivier op zeilen. Tussen Terheijden en 
Breda waren ze aangewezen op een jaagpad. Door het indijken van gorzen 

en slikken verschoof de monding van de Dintel in de 
zeventiende eeuw bijna tien kilometer westwaarts. Het 
hoogwater reikte daardoor minder ver en Terheijden 
kon niet langer op eigen kracht bereikt worden. In 1663 
gaf Willem iii toestemming het jaagpad een achttal 
kilometer te verlengen, omdat de rivier daar ‘seer nau 
ende moyelijck is ende niet als met goeden wint en can 
bevaren worden’. Op de rest van de rivier konden de 

schepen nog ‘genouchsaem uytlaveren’, maar in de loop van de tijd werd 
de rivier ook daar bedijkt en zou ook daar een jaagpad nodig blijken.73

Een onbekend gebleven schrijver zocht de oorzaak van alle ellende 
elders. In 1720 vertrouwde hij zijn mening aan het papier toe. In zijn 
‘Consideratiën nopende het aenlanden van de rivier de Marck en de 
middelen omme deselve vaarbaarder te maecken’ wees hij op de beperkte 
capaciteit van de bovenloop van de Mark en van de Aa of Weerijs. Door 
verdroging voerden die rivieren minder water, en het weinige water 
werd ook nog eens twee keer per etmaal opgehouden om watermolens 
aan te drijven. Bij een flinke regenbui leidden dergelijke belemmeringen 
al snel tot overstromingen, die gedurende winter en lente zelfs tot aan 
Teteringen en Zevenbergen reikten. 74

Volgens de schrijver van de Consideratiën zou de rivier minder te 
lijden hebben van verzanding en verontdieping als de belemmeringen 

71 Vriend, ‘Rivier de Mark (II)’, 83.
72 Van Bree, Heemraadschap van Mark en Dintel, 11-

13. Van Maastrigt, Aanwassen Fijnaart, 24.
73 Van Bree, Jufvrouwenpolder, 13. Maastrigt, 

Aanwassen Fijnaart, 23: getijverschil bij Terheijden 
in 1600: 1,70 m, in 1700: 0,60 m. Vriend, ‘Rivier de 
Mark (III)’, 143-148.

74 Van Bree, Heemraadschap van Mark en Dintel, 15-
19. Van Mastrigt, Aanwasssen, 25-26.
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in de bovenloop werden opgeheven en het water met behulp van dijken 
binnen de oevers kon worden gehouden. Breda leek dan niet langer 
een stad aan zee. Aanwijzingen dat zijn opmerkingen ter harte werden 
genomen, ontbreken.

Windmolens en spuisluizen
De polders in West-Brabant konden hun overtollig water alleen kwijt als 
het peil in de rivier lager was dan het peil in de polder. Als de rivier onder 
invloed stond van eb en vloed, werd afwisselend geloosd en gekeerd. Bij 
laagwater kon doorgaans worden geloosd, bij hoogwater was dat vaak 
niet mogelijk en bleef de spuisluis gesloten. 

Stroomopwaarts, waar de invloed van de getijden kleiner was, kwam 
het laagwaterpeil vaak minder laag en raakten de polders hun water 
moeilijker kwijt. Dat was ook het geval toen de Vliet- en de Dintelmond 
door verzanding en bedijking steeds verder naar het westen schoven 
en de polders minder profijt trokken van de getijden. De natuurlijke 
afwatering van de polders was gebaat bij een zo laag mogelijke water-
stand, maar door verzanding van de rivieren stond het water een stuk 
hoger en was zelfs het laagste water niet laag genoeg.

De scheepvaart was gebaat bij een flinke diepgang en kon weinig 
waardering opbrengen voor het regime dat de polders voorstonden. 
Soms hielp klagen, maar dikwijls, zoals bij de Roode Vaart, moest de 
scheepvaart het regime voor lief nemen. De belangen van haven en 
scheepvaart waren daar ondergeschikt aan die van de polders. Vanaf 
1760 kwam het toezicht over haven en sluizen zelfs volledig in handen 
van een bestuur met de buitengewoon lange naam ‘Het College van 
gecommitteerde ingelanden der drie polders, belang en interest hebbend 
in de uitwatering en werken met den aankleve van dien in de Haven en 
Sassen van Zevenbergen’. 

Het devies van het college luidde: hoe lager het peil in de Roode Vaart, 
hoe sneller de polders het overtollige water kwijt kunnen. De scheepvaart 
had weinig of niets in de melk te brokkelen, de stad Zevenbergen had 
nauwelijks inbreng en de Nassaus hielden zich wijselijk afzijdig. Het 
college met de lange naam deelde de lakens uit. In 1835 verwierf het 
zelfs officiële erkenning als Heemraadschap Haven en Sassen van 
Zevenbergen.75

Alle officiële erkenning ten spijt, door verzanding had menige polder 
toch steeds meer moeite om het overtollige water op natuurlijke wijze 
te lozen. Vroeg of laat stonden de polders voor de keus om een duur 
hulpmiddel in te zetten: de windmolen. Voorzover bekend werd het spits 
afgebeten door de dijkmeesters van de polder Groot-Waspik; volgens 
G.J. Rehm ving de bouw aan in 1594. Voorzover De Geus en Van Rappard 
konden overzien was het ‘de eenigste die in de Langstraatsche Polders 
bestaat’. Volgens hun ‘Statistiek Tableau der polders in Noord-Braband’ 
duurde het meer dan een eeuw eer de tweede gereedkwam. In 1717 lieten 
de besturen van de Nassaupolder, de Arenbergsche en de Blokpolder voor 

75 Delahaye, ‘Roode Vaart of Haven van Zevenbergen’, 
113. Delahaye, Haven van Zevenbergen, 27-46. 
Delahaye, Archief Waterschap Haven en Sassen van 
Zevenbergen, 118-119.
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gezamenlijke rekening een molen bouwen, die het water uit hun polders 
naar de Roode Vaart pompte. Nog een eeuw later was een twintigtal 
poldermolens actief in West-Brabant.76

Daarmee was het probleem een tijdje de wereld uit, maar tegen de 
aanhoudende verzanding van de rivieren en de verhoging van het peil 
leek geen kruid gewassen. De molen van de Sint-Maartenspolder kon 
een hoogteverschil van 1,20 m gemakkelijk overbruggen, maar zodra het 
buitenwater boven het maalpeil kwam (ap + 0,89 m) moest de molenaar 
zijn wieken stilzetten. Elders fungeert het maalpeil als noodmaatregel om 
te voorkomen dat bij nog hogere waterstand de dijken in gevaar komen. 
Hier werd het maalpeil waarschijnlijk ingesteld om de buren zonder 
molen nog enige mogelijkheid op natuurlijke lozing te laten. Zo kon het 
gebeuren dat op het diepste punt van de Sint-Maartenspolder, ondanks 
die mooie molen, meer dan een meter water werd gemeten. Het bleef 
behelpen.77

In de achttiende eeuw was enkele malen de suggestie gedaan om het 
vloedwater bij de monding van Dintel en Vliet te keren met behulp van 
sluizen. Dan kon op de rivier een vast peil worden gehandhaafd dat 
hoog genoeg was voor een onbelemmerde scheepvaart en laag genoeg 
om het polderwater te lozen of weg te pompen. Zo’n waterkering had 
het bijkomende voordeel dat een grote voorraad zoet water werd 
vastgehouden. Het afsluiten van zo’n grote opening was allesbehalve 
eenvoudig en bovenal duur. Niettemin hakte het Departement Bataafs 
Brabant in 1804 de knoop door. Het besloot tot de aanleg van sluizen in 
de mond van de Dintel. Het Heemraadschap van de Mark en Dintel werd 
opgericht om dat plan te realiseren en vooral om de financiering rond te 
krijgen. Ter geruststelling van de bestaande polderwaterschappen werd 
het heemraadschap verboden om zich te mengen in de interne zaken van 
de uitwaterende polders.78

De bouw van twee uitwateringssluizen en een schutsluis, die begin 
1805 was aanbesteed, verliep allesbehalve voorspoedig. Het leger werd 
enkele malen ingezet om de stakende werknemers weer aan de slag te 
krijgen, kort voor de voltooiing van het werk werd de directeur de laan 
uitgestuurd en vlak na de voltooiing kon de aannemer zijn faillissement 
aanvragen. Niettemin konden de sluizen in oktober 1808 in gebruik 
genomen worden. Inspecteur-generaal A. Blanken Jansz. en het bestuur 
van het heemraadschap verrichtten de plechtige opening en voeren als 
eersten door de schutsluis. 

Over de werking van de sluis was Heemraadschap Mark & Dintel zeer 
te spreken. De Haagse Beemden, die vroeger alleen in een droge zomer 
watervrij waren, zouden dankzij de sluis in januari al droger zijn dan 
in de droogste zomer. Polder de Hoevense Beemden had dat jaar zijn 
molen niet eens nodig. Alleen Breda, dat niet mee wilde betalen aan de 
afsluiting, klaagde dat het water zo laag stond dat schepen de stad niet 
meer konden bereiken.79

76 Rehm, Geschiedenis van Waspik, 86-87. De Geus en 
Van Rappard, Statistiek Tableau, 82-83.

77 De Geus en Van Rappard, Statistiek Tableau, 38-39.
78 Van Bree, Heemraadschap van Mark en Dintel, 28.
79 Van Bree, Heemraadschap van Mark en Dintel, 43, 

61, 71.
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Vreugde en verdriet over de werking van het sluizencomplex verloren 
al snel hun betekenis. Kort na de oplevering van de sluizen werden 
namelijk verzakkingen geconstateerd en dat was nog maar het begin. In 
een poging om de opmars van het Engelse leger in drassig land te stuiten, 
waren de sluizen, op last van hogerhand, wagenwijd opengezet. Een paar 
weken later waren de Engelsen vertrokken en konden de sluizen weer 
worden gesloten. De waterstand was al na veertien dagen weer normaal, 
dus de sluis deed zijn werk. Maar de bodem van de sluis kwam omhoog. 
Herstelwerkzaamheden konden niet voorkomen dat begin 1810 een deel 
van het sluizencomplex in de diepte verdween. Negen maanden later 
spoelde een van de deuren aan op Overflakkee.80

80 Vriend, ‘Rivier de Mark (III)’, 135-138.
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Wateroverlast	en	onvoldoende	diepgang – De belangen van de scheepvaart stonden haaks op die van de grondeigenaren. Bij 
hoogwater had de rivier weliswaar voldoende diepgang, maar dan konden de polders hun water niet meer op natuurlijke wijze lozen. 
Vanaf 1595 kwamen daar windmolens aan te pas. Zowel de scheepvaart als de afwatering zouden baat hebben bij een kanaal naar het 
Hollandsch Diep, maar die plannen strandden alle op de hoge kosten. Dankzij sluizen in de mondingen van Dintel en Vliet kon een vast 
peil worden ingesteld dat zowel voor de scheepvaart als voor de grondeigenaren min of meer aanvaardbaar was.
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Blanken: ‘Tot mijn gevoelig leedwezen heb ik getuige moeten zijn van een 
der zeldzaamste gebeurtenissen, waarvan misschien in de geschiedenis 
van zeer vroege tijden geen voorbeeld te vinden is, daar het trotse 
sluisgebouw, hetwelk uitwendig de kenmerken vertoonde van als het ware 
voor de eeuwigheid bestaanbaar te zijn, in dit kort bestek van tijd door 
ontgrondingen onder haar fundamenten en damplanken totaal vernietigd 
en onherstelbaar geworden [is]...’81

Zo’n catastrofe is niet erg bemoedigend, maar de werking van 
de sluizen was inmiddels zo overtuigend aangetoond, dat vrijwel 
onmiddellijk nieuwe plannen werden gesmeed. Die lagen in 1814 al 
ter tafel, maar de financiering vergde een langere adem. Inmiddels 

was ook de dichting van de Steenbergsche Vliet in beeld gekomen. Een 
commissie onder voorzitterschap van de burgemeester van Steenbergen 
bereidde de uitvoering voor en dokterde een financiële verdeelsleutel 
uit. Het Heemraadschap Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, dat op 
28 augustus 1821 bij Koninklijk Besluit werd opgericht, moest op kosten 
van de belanghebbenden de dichting van de Vliet realiseren. Begin 
1822 werden de sluizen aanbesteed, eind 1823 was de klus geklaard. 
De monding van de Vliet was toen voorzien van een schutsluis en een 
spuisluis, het Benedensas. Vijftien kilometer stroomopwaarts lag een 81 Van Bree, Heemraadschap van Mark en Dintel, 49.

De Heen – Benedensas
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extra schutsluis, het Bovensas. Rivier en havens werden uitgebaggerd om 
de scheepvaart ook bij lager peil voldoende diepgang te bieden.82

Tijdens de bouw was een regiment marechaussees achter de hand 
gehouden om eventuele ongeregeldheden onder het werkvolk meteen 
de kop in te kunnen drukken, maar optreden bleek niet nodig. Een 
catastrofe als bij de sluizen in de Dintel bleef dit werk eveneens bespaard. 
De paalworm stak weliswaar enkele malen de kop op, maar door tijdig 
herstel en veel koperbeslag werd de worm geweerd en kon erger worden 
voorkomen.

Enkele jaren na het succes bij de monding van de Vliet werd aan de 
Dintelmond een tweede poging ondernomen om de rivier af te sluiten. 
De financiering bleek opnieuw een lastige barrière. Veel polderbesturen 
beweerden bij afsluiting geen belang te hebben; de hogere gronden 
hadden de sluizen niet nodig, en de lagere gronden brachten te weinig op 
om zo’n hoge investering te rechtvaardigen. Maar ook die barrière werd 
geslecht. De eerste steen voor de tweede sluis kon in 1827 worden gelegd. 
De bouw van het complex en het uitdiepen van rivier en havens verliep 
voorspoedig. In 1828 werd de sluis in gebruik genomen.83

Kanalen van de Mark naar het Hollandsch Diep
Dankzij de sluizen kon een peil worden gehandhaafd dat hoog genoeg 
was om de scheepvaart voldoende diepgang te geven en laag genoeg om 
het polderwater ruim baan te laten. Vooral het gedeelte stroomafwaarts 
genoot die voordelen. Stroomopwaarts vroeg het probleem ‘diepgang en 
ruim baan’ om een andere oplossing. 

Sedert de zestiende eeuw had de vesting Breda de beschikking over 
een inundatiesluis, vlak na de samenvloeiing van de Mark met de Aa of 
Weerijs (zie kaart p. 62). In oorlogstijd kon de sluis worden gesloten. De 
rivieren traden buiten hun oevers en de zuidelijke toegang tot de stad was 
zo goed als onbruikbaar. De stad was dan veilig, maar het land stond dras. 
Soms werd de schade vergoed.84 

In vredestijd werd de sluis ook regelmatig gesloten. Het gebied 
bezuiden de stad werd dan omgetoverd in een gigantische stortbak, die 
desgewenst kon worden doorgetrokken om stads- en vestinggrachten 
een flinke spoelbeurt te geven. Dat was vrijwel iedere zomer raak en die 
overlast werd doorgaans niet vergoed.

Aanvankelijk was de inundatiesluis bijna twaalf meter breed, maar in 
1701 had de Raad van State in zijn wijsheid besloten de breedte terug te 
brengen tot vijf meter veertig. Voor het water van Mark en Aa of Weerijs 
was de sluis een bottleneck, zelfs als hij openstond. Buurgemeenten 
Teteringen, Princenhage en Ginneken en Bavel klaagden steen en been. In 
1841 kregen de getroffen gemeenten de verzekering dat de sluis voortaan 
alleen ’s zomers werd afgesloten en dat het water dan hooguit een halve 
meter boven Amsterdams Peil zou reiken, een waterstand waarbij de 
schade beperkt bleef. Het bleek een loze belofte. In april 1842 reikte het 
water bij de sluis tot ap + 1,82 m.85

82 Delahaye, Roosendaalse en Steenbergse Vliet. 
Van Donschot, ‘Lotgevallen van Heemraadschap 
Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet’. 
De Brabander-Burggraaf, Inventaris archief 
Heemraadschap Roosendaalsche en Steenbergsche 
Vliet. Jan smit, Brabants peil, 168-178.

83 Van Bree, Heemraadschap van Mark en Dintel, 74. 
Vriend, ‘Rivier de Mark (III)’, 141.

84 Van Opstal aan GS NB, 21-11-1874; 
SAB-393.1:1197. Leenders, Cultuurhistorische 
landschapsinventarisatie Breda, 339-344. 

85 Van Opstal aan GS NB, 21-11-1874; SAB-
393.1:1197. Rapport van den ingenieur A. de 
Geus, dº 15 augustus 1842 betrekkelijk een 
uitwateringskanaal voor Mark en Dintel, 9; SAB-
393.1:1169.
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De vooruitzichten op verbetering waren allesbehalve gunstig. Door 
grootschalige ontginning van de heidegronden, tot in België, werd het 
regenwater steeds sneller afgevoerd, althans tot aan de inundatiesluis. 
De capaciteit van de inundatiesluis belemmerde een vlotte passage door 
Breda en na Breda bleef ook nog veel te wensen over.

Volgens waterstaatsingenieur A. de Geus werden de overstromingen 
mede veroorzaakt door de geringe capaciteit van de rivier zelf. Ten 
zuiden van Breda stond weliswaar 225 bunder regelmatig blank, maar 
stroomafwaarts was daar 1775 bunder mee gemoeid. En pakweg 4000 
bunder werd niet door de rivier zelf overstroomd, maar verzoop, omdat 
de polders hun regenwater niet fatsoenlijk konden lozen wanneer de 
rivier zo’n hoog peil had.86

86 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 192: tussen 
1828 en 1876 werden de districtsingenieurs 
van Waterstaat als waterbouwkundige aan het 
heemraadschap verbonden.
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Kanaalplannen	omstreeks	1850	– In 1842 tekende A. de Geus twee kanaalplannen ter verbetering van de afvoer van de Mark. De 
ingenieurs N.J. van der Lee en H.S.J. Rose ontwierpen eveneens kanalen tussen Terheijden en het Hollandsch Diep, maar die waren 
vrijwel uitsluitend bestemd voor de scheepvaart.
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De afsluiting van de Dintel in 1828 had uiteraard ook effect op de snelheid 
waarmee het water kon worden afgevoerd, maar het grote werk dat onder 
de bezielende leiding van De Geus tot stand kwam, had inmiddels zoveel 
voordelen gebracht dat de nadelen nauwelijks ter discussie stonden. De 
oplossing werd in een andere richting gezocht. 

In 1842 stelde De Geus het Heemraadschap van Mark & Dintel voor 
om ter ontlasting van beide rivieren een afleidingskanaal te graven tussen 
Terheijden en het Hollandsch Diep. Om het project betaalbaar te houden 
had hij in zijn plan geen plek ingeruimd voor de scheepvaart. Daarvoor 
zouden een breder kanaal, bredere bruggen en bredere sluizen vereist 
zijn. En voor zo’n kanaal moest al gauw ‘omtrent acht tonnen gouds’ 
worden neergeteld. Zijn afwateringskanaal was betaalbaar en kostte 
slechts drie ton.87

De piepjonge Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda, die in 
1845 werd geïnstalleerd, tapte uit een ander vaatje. Die koos juist wel voor 
een scheepvaartkanaal. De mogelijkheid dat Breda via een spoorweg met 
Antwerpen werd verbonden, vormde het decor voor een buitengewoon 
actieve opstelling van de kamer. Een maand na de installatie verwittigde 
de kamer het Heemraadschap van Mark & Dintel, ‘dat men zich alsnu 
ernstig denkt onledig te houden met het ontwerpen van eene zoo 
dringend gevorderd wordende verbetering van Uitwatering door middel 
van een kanaal, hetwelk men gaarne ook aan de Scheeps- en zelfs zoo 
mogelijk Stoomvaart zoude dienstbaar maken.’88

Anderhalve maand later produceerde ingenieur N.J. van der Lee het 
plan voor een kanaal van Breda naar het Hollandsch Diep, ‘ingerigt om 
ook door Stoomschepen te worden bevaren.’ Van der Lee was al net zo 
openhartig als De Geus. Hij had niet de intentie om een afwateringskanaal 
te graven, ‘immers toch terwijl de uitlozing vraagt den laagst mogelijken, 
begeert de scheepvaart den hoogst mogelijken waterstand’. En zulke 
tegenstrijdige belangen laten zich moeilijk verenigen. Zijn kanaal was 
eerst en vooral een scheepvaartkanaal. Het Heemraadschap van Mark & 
Dintel zag er niets in.89

Kanalen van de Mark naar de Amer
In 1857 maakte ingenieur H.S.J. Rose zich sterk voor een kanaal met 
een iets oostelijker monding bij Lage Zwaluwe in de Amer. Rose gaf 
een opsomming van alle polders die baat hadden bij zo’n verbeterde 
afwatering, maar hij koos vervolgens een peil waarbij lozen zo goed 
als onmogelijk was. Zijn kanaal kon wel ‘zonder bezwaar door schroef-
stoombooten worden gebruikt’. Bij het provinciebestuur viel het 
blijkbaar in de gratie, want een commissie uit de Staten eiste dat het 
Heemraadschap van Mark & Dintel de aanleg van het kanaal voor zijn 
rekening nam. De commissie dreigde daartoe desnoods een ander 
waterschap op te zullen richten.90

Vele jaren werd over het plan gedelibereerd, zonder overigens tot 
overeenstemming te komen. Henri van Mechelen, secretaris van Mark & 

87 Rapport van den ingenieur A. de Geus, dº 15 
augustus 1842 betrekkelijk een uitwateringskanaal 
voor Mark en Dintel, 6, 8-11; SAB-393.1:1169. Kaart 
zit bij invnr. 1175. 

88 KvK Breda aan M&D 23-4-1845; SAB-393.1:1169.
89 N.J. van der Lee, Project-Kanaal van Breda-Moerdijk, 

8-6-1845; SAB-393.1:1169. Ontwerp van een 
Kanaal van Breda naar het Hollandsch Diep nabij den 
Moerdijk enz., 15-4-1846; SAB-393.1:1169. 

90 [H.S.J.] Rose, Rapport van de werkzaamheden en 
opnemingen verrigt voor het ontwerp tot verbetering 
der uitwatering in het Arrondissement Breda, 
30-6-1857; SAB-393.1:1170. Van Mechelen, 
Heemraadschap M&D, 187-188, 190-191.
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Dintel en chroniqueur van de geschiedenis van het heemraadschap, 
gaf een sarcastische samenvatting van de gang van zaken rond het 
kanaal: ‘Als een weinig belovend wicht ter wereld gekomen, bereikte 
het de aanvalligen leeftijd van 6 jaren. De pleegouders konden er geen 

edelmoedige verzorgers voor vinden, die de kosten van 
verpleging en opvoeding wilden overnemen, die zij zelf 
niet wenschten te dragen. Zorgeloosheid, en gebrek 
aan belanglooze zelfopoffering, van de zijde der eerste 
belanghebbenden, deden het ten grave dalen. Het lijkje 
werd bijgezet in het papieren graf, waarin alle vorige 
kanaalplannen rusten.’91

Maar daarmee was de kous niet af. Ingenieur L.H.J.J. Mazel ontfermde 
zich over het plan en ging nog een stapje verder door het uit te breiden 
tot aan de Belgische grens (1863 - p. 63). Dat plan bezweek evenwel 
onder zijn eigen gewicht. De rijksoverheid was niet bereid om het plan 
met een prijskaartje van een miljoen gulden te financieren. Minister van 
Binnenlandsche Zaken J.R. Thorbecke gaf de plannenmakers de goede 
raad ‘niet op eenmaal alles te willen bereiken, maar zich vooreerst tot het 
noodige en uitvoerbare te bepalen. Dit is in de eerste plaats de verbeterde 
uitwatering, een zaak van meer plaatselijk belang, waartoe zij die er 
voordeel van genieten, moeten samenwerken...’92

In de jaren zeventig van de negentiende eeuw werd menige Nederlandse 
stad bevrijd van zijn vestingwerken en vrijwel steeds had de sloop 
gevolgen voor de afwatering, zo ook te Breda. Eind 1869 overlegde het 
Heemraadschap van Mark & Dintel met ingenieur F.W. van Gendt over de 
noodzakelijke stappen. Het was de bedoeling om een deel van de afvoer, 
als voorheen, door de haven van Breda te leiden. De rest zou via een 
westelijke ringvaart om de stad worden geleid; ‘men was evenwel beducht 
dat het water, hetwelk nu door vele kronkelingen langs de buitenwerken 
der vesting in de rivier komt, bij vele regens of stortbuijen wat al te 
spoedig zou kunnen toevloeijen’, met het gevolg dat de Mark tussen Breda 
en Terheijden ‘zoodanig zou kunnen opstijgen’ dat hij buiten zijn oevers 
trad.93

Ingenieur A.L. de Bruijn-Kops, die desgevraagd zijn licht op de 
zaak liet schijnen, onderschreef die gedachte en stelde een ‘tweeledige 
handelwijze’ voor: ‘vrijen doortogt in den zomer en beperking in den 
winter’. Als het aan hem lag, werd de inundatiesluis vervangen door 
een brug met een opening die zoveel ruimte bood, ‘dat het water der 
beide rivieren ... daardoor ongehinderd konde afstroomen’, althans 
in de zomer. Gedurende de winter kon men, door schotbalken in de 
brugopening te plaatsen, de afvoer ‘zooveel noodig’ beperken.94

Vlak na de sluis diende zich het tweede probleem aan: de 
vestingwerken (zie kaart p. 62). De Bruijn-Kops waarschuwde dat door 
het dempen van de ‘kapitale vestinggrachten’ minder water kon worden 
geborgen en dat de wateroverlast dan naar alle waarschijnlijkheid flink 

91 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 231-234.
92 Thorbecke aan GS NB, 21-10-1864; SAB-

393.1:1173.
93 Otten, ‘Ontmanteling Breda’, 5. Ongeadresseerd 

schrijven van M&D 26-12-1869; SAB-393.1:1197. 
Otten, ‘Ontmanteling Breda’, 19.

94 A.L. de Bruijn-Kops aan M&D, 10-5-1870, bevat 
Memorie over de uittevoeren werken die bij de 
sloping der vestingwerken van Breda in het belang 
van den waterafvoer worden wenschelijk geacht; 
SAB-393.1:1197.
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zou toenemen. ‘Dergelijke toestand moge in het belang eener militaire 
inundatie eenen grond van bestaan vinden, bij eene behoorlijke orde van 
zaken is die in geenen deele wenschelijk.’

Het was dus zaak zo veel mogelijk vestinggracht te sparen, dan 
wel deze te vervangen door nieuw water, bijvoorbeeld door de aanleg 
van een ringvaart ten westen van de stad. Zo’n kanaal zou te zijner tijd 
kunnen promoveren tot snelweg voor de Aa of Weerijs, mits het water 
stroomafwaarts ongehinderd verder kon stromen. Maar daarvoor was de 
capaciteit van de Mark nu juist te gering.

In 1870 stelde De Bruijn-Kops voor om een rechtstreekse scheepvaart-
verbinding tussen Breda en het Hollandsch Diep te graven. Hij omschreef 
zijn creatie als het ‘eenige afdoende middel’ om verbetering te brengen in 
beperkte afvoermogelijkheden van de rivier. Hij stelde voor een schutsluis 
te leggen in de Mark bij Terheijden, een kanaal te graven naar de Amer en 
de rivier tussen Breda en Terheijden te verruimen en recht te trekken.

De provincie zag dat wel zitten, maar het heemraadschap was er 
allesbehalve gelukkig mee. Voor Mark & Dintel was het plan van De 
Bruijn-Kops eigenlijk niet veel anders dan een tweede editie van het 
plan-Mazel, ‘het reusachtig afgewezen plan van 1863’. Hoofdingenieur 

Breda – Nassausingel
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Rose was positiever over de aanbevelingen, maar hij zette diens lijstje 
wel in een andere volgorde. Hij vond dat eerst en vooral de verruiming 
van de rivier moest worden aangevat, en dan niet alleen het gedeelte 
tot Terheijden, maar ook het gedeelte stroomafwaarts van Terheijden. 
Daarmee is overigens niet gezegd dat het toen ook tot een uitvoering 
kwam.95

Langs Boven-Mark en Aa of Weerijs
Voor een stad die woekert met ruimte kan het opruimen van de grachten 
en wallen een verademing zijn. De vrijgekomen ruimte biedt immers 
een aantrekkelijk perspectief voor nieuwkomers en nieuwe activiteiten. 
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw omvatte de gemeente 

95 T.J. van Reysingen, ‘Mark en Dintel, met eenige 
aanteekeningen en Missive van Zijne Excellentie de 
Minister van Binnenlandsche Zaken Mr. Thorbecke 
dato 21 October 1864 Nº 204. - En opmerkingen’, 
20-4-1873; SAB-393.1:1171. T.J. van Reysingen aan 
hoofdingelanden M&D 10-1-1874; SAB-393.1:1171. 
Rose aan GS NB, 21-3-1873; SAB-393.1:1173.

Vesting	Breda	in	1870 – De afvoer van de Mark en de Aa of Weerijs werd beheerst met behulp van een inundatiesluis in de vesting 
van Breda. Dat pakte vaak slecht uit voor de buurgemeenten. Het slechten van de vesting opende het perspectief op een betere 
afvoer. Aanvankelijk werd daarbij gedacht aan een ringvaart ten westen van de vesting, maar om voldoende berging te realiseren werd 
uiteindelijk besloten om de gehele stad te omgeven door een singel. 
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Breda niet meer dan het grondgebied binnen de vesting, amper 300 ha. 
Toen dat perspectief nog niet bestond werd de landhonger gestild bij de 
buurgemeenten. Ten westen van de stad lag de gemeente Princenhage, 
ten oosten de gemeente Teteringen, beide veel ruimer bemeten dan de 
vesting Breda. Nauwelijks een kilometer naar het zuiden had de gemeente 
Ginneken en Bavel eveneens de beschikking over een aanzienlijk grond-
gebied. Samen waren ze 14.000 ha groot. In de omgeving van Breda was 
dus land genoeg, zij het dat de interessantste percelen vaker dan gewenst 
onder water stonden.

In 1869 was het water voor de inundatiesluis gestegen tot 
ap  + 2,00 m, reden voor de buren om voor de zoveelste keer in de pen 
te klimmen. De burgemeester van Ginneken en Bavel had bij geruchte 

Oudenbosch

Wagenberg

Terheijden

Heusden
Dussen

Roosendaal

Etten

Bergen
op Zoom

Breda

Dongen

Alphen

Oosterhout

Waalwijk

Tilburg

Zevenbergen

Steenbergen

Geertruidenberg

Klundert

Moerdijk

Willemstad

Oud Gastel

Dinteloord
Nieuw-

Vossemeer

W e s t e r s c h e l d e

Oude Maasje

Donge

B e r g s c h e  V e l d

O o s t e r s c h e l d e

G r e v e l i n g e n

H a r i n g v l i e t

Vliet

Mark
Dintel

Princenhage Teteringen

Ginneken
en Bavel

Chaam
Rijsbergen

Zundert

A m e r 

H o l l a n d s c h  D i e p

Gilze

Rijen

0

5 km

Jan van den Noort © Rotterdam 2009

gemeentegrens

De Aa of Weerijs 1878

De Boven-Mark 1878

plan-Mazel 1863, De Bruijn-Kops1870, Van der Vaart en Van Keppel 1881

plan-Bleckmann 1878

sluis

water ca. 1850

Waterschap Brabantse Delta

plaats

Het	ontstaan	van	de	waterschappen	De	Aa	of	Weerijs	en	De	Boven-Mark	in	1878	– In de tweede helft van de negentiende 
eeuw zagen verschillende kanaalplannen het licht. Voor de afvoer van Markwater boden ze onvoldoende soelaas. In 1878 kwam het 
provinciebestuur van Noord-Brabant de gemeenten Princenhage, Teteringen en Ginneken en Bavel tegemoet door het rivierbeheer ten 
zuiden van Breda op te dragen aan twee nieuwe waterschappen. Heemraadschap Mark & Dintel verloor daar zijn zeggenschap.



64

vernomen, dat de stad Breda zich mogelijk over de inundatiesluis zou 
ontfermen. Tot dan toe viel de sluis onder de verantwoordelijkheid 
van het leger, maar met het slechten van de vestingwerken kwam daar 
mogelijk verandering in. Voor de buurgemeenten was dat een zeer 
onaantrekkelijk perspectief. ‘Sedert jaren zijn er bij ons een menigte 
van klagten van de eigenaars ingekomen omtrent het onder water 
loopen hunner landerijen langs de rivier de Mark gelegen’. Zolang het 
landsbelang daarmee gemoeid was kon de gemeente Ginneken en Bavel 
daar niet veel tegen uitrichten, maar nu de vesting werd opgeheven, was 
ook de tijd gekomen om de sluis te ruimen.96

In 1871 klaagden de gemeenten Princenhage, Teteringen en 
Ginneken en Bavel, dat hun landerijen ook ’s zomers werden geteisterd 
door overstromingen. Zelfs na langdurige droogte stond het water 
nog vrij hoog en dat gaf te denken. Een onderzoek ter plekke leidde 
tot de conclusie dat de Mark ten zuiden van Breda gestremd werd 
door zandbanken. De drie richtten hun pijlen daarom ook op het 
Heemraadschap van Mark & Dintel.97

Volgens de gemeentebesturen was het heemraadschap verant-
woordelijk voor het behoorlijk uitdiepen van de Mark tussen de Belgische 
grens en Breda. Zij zagen niet in waarom die verantwoordelijkheid alleen 
stroomafwaarts zou gelden. De gemeenten stroomopwaarts werden voor 
hun uitwatering immers ook aangeslagen door het heemraadschap. Dat 
leek een ijzersterk argument, maar de drie hielden er toch alvast rekening 
mee dat het heemraadschap daar anders over dacht. Ze hadden daarom 
nog een stok achter de deur: mocht het heemraadschap bedenkingen 
hebben ‘dan willen wij volgaarne de onderwerpelijke zaak aan het oordeel 
van den bevoegden regter onderwerpen’.

Mark & Dintel toonde begrip. De Boven-Mark 
bevond zich inderdaad ‘in den ellendigsten toestand’. 
De rivier was niet in staat om het overtollige 
‘bovenwater’ naar de ‘hoofdrivier’ af te voeren. Maar 
het heemraadschap voelde zich niet verantwoordelijk. 
Het ruimen van de zandbanken en het verbreden en 
verdiepen van de Boven-Mark diende te geschieden 
door en op kosten van de gemeenten, ‘ieder in eigen 
boezem’.98 

Het heemraadschap gaf als toelichting dat het alleen op het 
bevaarbare deel van Mark en Dintel bevoegd was, dus stroomafwaarts 
van de haven van Breda. Het was niet verplicht, ‘zelfs niet bevoegd, om 
de kleine ontelbare, onbevaarbare en onvlotbare riviertjes, beken en 
waterleidingen, die veelal tot in Belgie hunnen oorsprong nemen, ten 
kosten van het Heemraadschap te onderhouden’.99

Gedeputeerde Staten probeerde Mark & Dintel nog tot medewerking 
te bewegen en toen dat niet lukte onthield het zelfs de goedkeuring aan de 
begroting van het heemraadschap. Maar dat was duidelijk een brug te ver. 
Mark & Dintel deed een beroep op de Kroon en werd in het gelijk gesteld. 

96 Van Opstal aan GS NB, 21-11-1874, 9; SAB-
393.1:1197. Burgemeester Ginneken en Bavel aan 
GS NB, 12-9-1870; SAB-393.1:1197.

97 Princenhage, Teteringen, Ginneken en Bavel aan 
M&D 12-12-1871, In: Mark en Dintel, Gevoerde 
briefwisseling betrekkelijk het geschil gerezen over de 
vraag: op wie de verplichting rust tot onderhoud van 
de waterleiding de Mark boven Breda. Gevolgd van 
(...), 4-11-1872, 1-2; SAB-393.1:1185.

98 M&D aan GS NB, 14-5-1872, In: Mark en Dintel, 
Gevoerde briefwisseling (...), 4-11-1872, 14-15; 
SAB-393.1:1185.

99 Mark & Dintel aan Ginneken, Teteringen en 
Princenhage, 29-1-1872, In: Mark en Dintel, 
Gevoerde briefwisseling (...), 4-11-1872, 3-5; 
SAB-393.1:1185.

De Boven-Mark bevond zich 
inderdaad ‘in den  

ellendigsten toestand’



65

Een poging van Gedeputeerde Staten om het reglement voor Mark & 
Dintel te veranderen, en zo alsnog het gewenste doel te bereiken, leed 
eveneens schipbreuk.100

Het heemraadschap zag de bui al hangen en hield er alvast rekening 
mee dat het vroeg of laat geen belasting meer mocht heffen over de 
gemeenten langs Boven-Mark en Aa of Weerijs. Maar het voornemen van 
Gedeputeerde Staten om een nieuw waterschap Boven-Mark te stichten 
(1876) kwam toch nog eerder dan verwacht en gaf aanleiding tot heftige 
protesten. Op 5 juli 1878 hakte de provincie de knoop door en besloot tot 
de oprichting van de waterschappen De Boven-Mark en De Aa of Weerijs. 
De nieuwe waterschappen zetten zich vrijwel meteen aan de taak die 
Mark & Dintel had laten liggen.101

Nog meer kanalen van de Mark naar de Amer
Mark & Dintel kon op de vingers natellen dat het verbeteren van de 
afvoer van de bovenrivieren onmiddellijk effect zouden hebben op 
de benedenrivier. In december 1880 was het water in Breda tot de 
ongekende hoogte van ap + 2,28 m geklommen en dat record zou in de 
nabije toekomst vrijwel zeker worden verbroken. Het heemraadschap 

100 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 266, 269, 
271-273.

101 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 278-279, 
281, 288-289. Provinciaal besluit tot oprichting 
Waterschap Boeimeer 8-11-1882.

Zundert – Markt
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moest een oplossing vinden om de verwachte toevloed te verwerken. Het 
wekt geen verwondering dat de nieuwe dijkgraaf van Mark & Dintel, H.P. 
Mastboom, die tevens de scepter zwaaide over de zeer laag gelegen Nieuw 
Gastelsche polder, daarvoor extra gevoelig was.102

De hoge waterstanden in december brachten hem tot de volgende 
bespiegelingen: ‘Die toestand gaf aanleiding tot ernstig na denken en van 
zelves rees bij mij de vraag ... Van waar komt die massa water [,] tot heden 
onbekend? en zal deze nog niet worden vergroot, indien de BovenMark 
met al hare vertakkingen zal zijn verdiept en genormaliseerd? ... en zal 
de rivier in staat zijn die overgroote hoeveelheid water aftevoeren?’ We 
moeten er bovendien rekening mee houden, ‘dat België ons alle jaren 
meer water afzendt ... en, overtuigd van den aandrang van het hooger 
Bestuur zal dat nieuwe Waterschap vlijtig de handen aan ’t werk slaan om 
ons zoo spoedig mogelijk al het water te zenden’. Het was overduidelijk: 
‘...eene herhaling van den toestand van December jl zal en moet plaats 
hebben.’

Mark & Dintel kon volgens Mastboom niet volstaan met het verdiepen 
van zijn deel van de rivier en het rechttrekken van de bochten. In normale 
omstandigheden zou dat weliswaar positief uitpakken, zowel voor 
de diepgang als voor de afvoersnelheid. Maar bij buitengewoon hoge 
afvoeren zou de afwatering van de lage polders dan nog eerder gestremd 
raken. En bij zeer lage afvoeren zou de scheepvaart vrijwel onmiddellijk 
het kind van de rekening zijn. Mastboom zag meer heil in de aanleg van 
een afvoerkanaal van de Mark naar de Amer. Dat plan was al vaker op 
tafel gekomen, maar deze keer sprak het heemraadschap het voornemen 
uit om een groot deel van de financiering voor eigen rekening te nemen.

Het plan dat in 1881 ter tafel kwam, was in veel opzichten een derde 
editie van ‘het reusachtig afgewezen plan van 1863’, voor de verandering 
nu eens getekend door de waterbouwkundig adviseur van het 
heemraadschap, architect F.H.A. van der Vaart en diens assistent J.R. van 
Keppel (zie kaart p. 63).103 

Het plan kreeg nogal wat positieve reacties en ook de financiering 
leek zich gunstig te ontwikkelen, tot minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid J.G. van den Bergh de droom ruw verstoorde. Het 
ministerie had waterstaatkundige bezwaren. Om de grotere toevloed 
van water te verwerken moest het kanaal eigenlijk 38 procent groter 
zijn dan het ontwerp van De Bruijn-Kops, maar het was bijna 25 procent 
kleiner. Zowel de scheepvaart, als de afvoer van bovenwater behoefden 
verbetering. Daarnaast verdiende de afwatering van de lage gronden de 
nodige aandacht. Maar daarin voorzag het plan nauwelijks. Het oordeel 
van Van den Bergh was vernietigend: ‘Door het ingediende ontwerp wordt 
in die verschillende belangen geene voldoende verbetering aangebracht, 
in geen geval evenredig aan de te maken kosten, en wordt geenszins 
de strijd op[ge]heven of zelfs verminderd tusschen de verschillende 
belangen.’ Van der Vaart sputterde nog even tegen, maar in 1884 
gooide Mark & Dintel de handdoek in de ring. De derde editie van ‘het 

102 Dijkgraaf aan bestuur M&D, 10-1-1881; SAB-
393.1:1175.

103 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 295-298, 
301, 307. Rapport behoorende bij het plan van 
een Uitwateringskanaal van de Rivier de Mark nabij 
Terheyden, naar den Amer, ingezonden aan het 
Heemraadschapsbestuur van de Mark en Dintel 
door de gecommitteerde Waterbouwkundigen F.A.H. 
van der Vaart en J.R. van Keppel, 30-4-1881; SAB-
393.1:1175.
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reusachtig afgewezen plan van 1863’ werd bijgezet in het familiegraf. 
Eenzelfde lot trof het kanaal van Breda naar Oosterhout dat in 1878 door 
Th. Bleckmann werd getekend. Dat stond via de Donge in verbinding 
met de Amer en was volgens Bleckmann van nut voor de scheepvaart, de 
afwatering en de verversing van het stadswater van Breda.104

Het goede voorbeeld
Water is niet alleen alom aanwezig, maar ook, en bij uitstek, 
communicatief. Het stroomt van a naar b en als bij a iets verandert dan 
is dat heel snel duidelijk bij b. In het beste geval pakt de oplossing bij 
a positief uit voor b. In alle andere gevallen is het zaak om tijdig voor 
voldoende afleiding te zorgen - let wel: afleiding van al dat water. Met de 
Mark wilde dat maar niet lukken. De Maas gaf het goede voorbeeld.

104 Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
aan GS NB, 20-9-1883; SAB-393.1:1175. Th. 
Bleckmann, Kanaal van Breda naar Oosterhout in 
verband beschouwd met de waterverversching en 
waterontlasting van Breda en omstreken (Breda 
1878); SAB-393.1:1174.
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De lange 
arm van de 
Maas

Zeven eeuwen lang werden Maas- en Waalwater door het keurslijf 
van de Merwede geperst. De dijken langs die rivier hadden het 
zwaar te verduren, tot de Maas in 1894 een nieuwe monding kreeg. 
Voorbij Den Bosch werd de rivier resoluut westwaarts geleid, via 
een gloednieuwe Bergsche Maas, langs Geertruidenberg en naar 
het Hollandsch Diep. De Merwede werd ontlast, maar de Amer, de 
Donge en het Oude Maasje kregen ineens veel meer water voor de 
kiezen. De regio drong aan op een fatsoenlijke compensatie voor de 
te lijden schade.

Hoofdstuk 4
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Afleiden, overlaten en overstromen
Kaden en dijken worden doorgaans aangelegd om water te weren, levens 
te sparen, gewassen te redden en gronden te behoeden. Daarmee is niet 
gezegd dat over nut en noodzaak van dijken altijd door iedereen hetzelfde 
wordt gedacht. Soms is een minder hermetische afsluiting gewenst. Zo 
konden de buitenpolders langs Donge en Oude Maasje, dankzij openingen 
in de dijken, een nauwe relatie onderhouden met het buitenwater. 
Elders was men soms genoodzaakt de relatie tussen binnen en buiten 
tijdelijk te herstellen; tot behoud van de dijk. G.J. Rehm deed verslag van 
overstromingen in 1595, waarbij Waspik en Raamsdonk het zo zwaar te 
verduren kregen, dat zij, om erger te voorkomen, ‘hun dijcken in seven 
plaetsen hebben moeten deursteecken’.105 

In dit geval ging het nog over eigen ellende en eigen dijk. Han 
Verschure haalt een verhaal aan waarbij andermans dijk in het geding 
was. Een groep turfstekers bedacht anno 1568 een creatieve oplossing 
voor de moeizame passage van de kade langs de Vrouwkensvaart, ten 
oosten van Waspik (zie kaart p. 78). Door die kade ter plekke af te graven 
werd menig zweetdruppeltje vermeden. Het snelle tussendoortje was 
al drie jaar in gebruik vooraleer ambachtsheer Robbrecht van Gendt er 
lucht van kreeg. De turfstekers wilden graag nog een tijdje op die manier 
voortwerken. We weten niet of Robbrecht genoegen nam met het aanbod 
om de kade pas aan het einde van het seizoen te herstellen.106

In de zeventiende eeuw stonden Den Bosch en omgeving regelmatig 
blank. In 1651 was het weer raak: ‘In den Bos stond het water wel acht 
dagen langh ... in de stadt ende tot aan den derden trap van ’t Hocksael 
ofte Coeur in de Kerc. De marckt, Hintemerstraat, en de steewech waren 
alleen droogh. Schepen van dertigh last voeren over het Landt van den 
Bos af recht toe recht aen achter Heusden om in de Maes.’107

Toen de stad in 1658 opnieuw te lijden had van overstromingen, gaf 
een spontane doorbraak van de Melkdijk onder Waalwijk verlichting. Het 
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105 Rehm, Waspik, 87.
106 Verschure, Overleven, 55.
107 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 8.
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De	loop	van	de	grote	rivieren	na	de	Sint-Elizabethsvloed	van	1421
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water kon toen ten zuiden van de Langstraat wegstromen. Via de Donge 
zocht het een goed heenkomen naar het Bergsche Veld. Den Bosch zag 
in het incident mogelijkheden voor een permanente oplossing en vroeg 
aan landmeter Bastingius om een afwateringskanaal via dat tracé te 
ontwerpen. Het laat zich raden hoe de buren daarover dachten. Toen die 
in 1661 hoorden van een poging om de Melkdijk door te steken werd een 
bode te paard naar Capelle en Waspik gezonden om hulp in te roepen bij 
de verdediging van de dijk.108

Plannenmakers op waterstaatkundig terrein kijken wel vaker de kunst 
af bij Moeder Natuur. Zo bleek de dijkbreuk bij Hedikhuizen in 1740 een 
bron van inspiratie voor Justus van den Burghgraaf. Het water stroomde 
toen door het Land van Heusden naar de buitenpolders van de Langstraat 
en vervolgens naar de Biesbosch. Het water voor Den Bosch daalde 
daarop zo fors dat Justus zo’n afleiding voor herhaling vatbaar oordeelde.

In 1740 kwam Martinus van Barneveld uit Gorinchem met een ander 
afleidingsplan. Hij opperde de mogelijkheid om overtollig Rijnwater naar 
het zuiden af te leiden via de Betuwe, door de Waal, langs de overlaten 
bij Sint Andries, over de onbedijkte oevers van de Maas, naar het 
inundatiegebied van Den Bosch. Als dan bij Baardwijk nog een overlaat 
werd aangelegd kon het Bossche inundatiegebied zich ontlasten in de 
Langstraatse buitenpolders. Het idee was nu eens niet geïnspireerd op de 
Bossche ellende, maar op die van de benedenrivieren in Holland. Als het 
Rijnwater bijtijds werd afgeleid, had Holland daar minder last van.109 

Een stukje van het plan van Van Barneveld, te weten de Baardwijkse 
Overlaat, werd in 1776 aanbesteed. Bij deze overlaat stond de ontlasting 
van Hollands beneden-rivieren nog steeds voorop. Het gewest Holland, 
initiatiefnemer en grootste financier van het project, had hoge 
verwachtingen, maar kwam bedrogen uit. G.P. van de Ven: ‘De Maas en de 
Waal werden er bij hoog water niet merkbaar door ontlast. Holland had 
dus weinig baat bij de overlaat.’110
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108 Van de Ven, Strijd tegen wateroverlast, 40-41. Rehm, 
Waspik, 88. De Jongh, Van Den Bergh tot Den 
Bosch, 100-101. Bongaerts, Scheiding Maas en 
Waal, 8-9.

109 Van de Ven, Leefbaar Laagland, 352-359. Van 
de Ven, De strijd tegen wateroverlast, 42: Van de 
Ven vermoedt dat Van Barneveld zijn plan vooral 
lanceerde om andere plannen op dat vlak te 
torpederen.

110 Van de Ven, Leefbaar Laagland, 173.

De	loop	van	de	grote	rivieren	in	de	zeventiende	en	achttiende	eeuw
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Daarmee is overigens niet gezegd dat de Baardwijkse Overlaat geen 
enkel effect had. Als de Maas in Oost-Brabant te hoog stond, en dat 
kwam nogal eens voor, dan gutste het water bij het plaatsje Beers uit 
die rivier en stroomde een aanzienlijke hoeveelheid Maaswater via een 
alternatieve route door de binnenlanden van Noordoost-Brabant. Deze 
Beerse Maas koos een tracé ten noorden van Oss naar Den Bosch en 
werd geacht daar weer terug te stromen in de Maas. Dat wilde niet altijd 
lukken, met het gevolg dat de omgeving van Den Bosch regelmatig blank 
stond. De mogelijkheid om dat water via Baardwijk af te voeren, bleek een 
uitkomst.111

Bergsche Veld en Nieuwe Merwede
Afleiden van water kan ook nog op een andere manier, namelijk 
onbedoeld. Het Kanaal van Sint Andries, dat in de zeventiende eeuw 
werd gegraven, is een voorbeeld van deze categorie. Het ligt tussen Maas 
en Waal en werd uit militaire overwegingen aangelegd, maar het bood 
de grote rivieren onbedoeld de gelegenheid om al ruim voor Loevestein 
kennis met elkaar te maken. Sint Andries fungeerde in de praktijk als 
overstort.

De ‘regelmatige verdeling van Rijnwater,’ die inspecteur-generaal van 
’s-Lands rivieren Christiaan Brunings in 1784 realiseerde, is eigenlijk 
ook een vorm van waterafleiding. Nederland heeft er nog steeds profijt 
van. Sedert dat jaar wordt het Rijnwater, kort nadat het bij Lobith 
ons land binnenkomt, met behulp van een enorme krib, ‘regelmatig’ 

111 Van Heezik, Voordeel dubbele defensie. De Geus, 
‘Geschiedkundige beschrijving der overlaten’. 
Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 3 en 10. Van 
de Ven, Leefbaar laagland, 358. Opgave van de 
voornaamste punten, welke omtrent de opening 
en sluiting van den Baardwijkschen Overlaat, 
zijn overgenomen uit de verschillende stukken 
die de Overlaats-Commissie zich heeft weten te 
verschaffen (Waalwijk 1878); RAT-1144:93.

Biesbosch – Steurgat
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over de Rijntakken verdeeld. De Waal kreeg voortaan, in plaats van de 
gebruikelijke negentig procent, nog slechts tweederde van de hoeveelheid 
Rijnwater voorgeschoteld. De Nederrijn en de IJssel namen voortaan 
eenderde van de afvoer voor hun rekening.112

De Waal deed het dus wat rustiger aan en de Merwede had daar baat 
bij. Dat was ook wel nodig, want de afvoermogelijkheden via de binnenzee 
werden alsmaar minder riant. Die watervlakte werd in vijf eeuwen tijd 
grotendeels omgetoverd in bedijkt vruchtbaar polderland: het Bergsche 
Veld. Door F. Landmeter werden daarin vijf stadia onderscheiden: 
slikken, gorzen, grienden, graspolders en bouwpolders. De slikken 
werden beplant met riet of biezen om de slibafzetting te bevorderen. 
Door greppels in zo’n riet- of biezengors aan te leggen werd de groei 
gestimuleerd. Dat had vooral veel effect als de greppels voortdurend 
werden uitgebaggerd. Waren de gorzen eenmaal hoog genoeg, dan 
moesten riet en biezen wijken voor de aanplant van wilgentenen. Een lage 
kade volstond dan om te hoog water te weren. Dat was eigenlijk alleen van 
belang tijdens de groei, want in het winterseizoen werden de grienden 
juist regelmatig onder water gezet. De aan- en afvoer van winterwater 
werd bevorderd door in de kade enkele lagere delen aan te leggen 
(plasbermen).113 

De griendakkertjes slibden, door overstromingen, alsmaar hoger op, 
met het gevolg dat de grienden steeds minder onder water stonden. Door 
het ontbreken van die natuurlijke bemesting raakte de griend ‘versleten’. 
Voor het volgende stadium, de omzetting in een graspolder, was de 

112 Van de Ven, Leefbaar Laagland, 179.
113 Landmeter, ‘Brabantsche Biesbosch’, 357-359, 361-

362.
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aanleg van hogere kaden vereist. Maar ook hier werd de winterbevloeiing 
veiliggesteld door de aanleg van plasbermen. Die waren vrij groot. Ze 
hadden een flinke opening tussen twee muren en ze waren voorzien van 
een vloer, die vaak met basaltblokken was versterkt. Desgewenst werd de 
plasberm met schotbalken afgesloten. Voor bouwland waren dergelijke 
overstromingen uit den boze. Doorgaans werd grasland dan ook pas in 
bouwland omgezet als de kade was vervangen door een dijk die niet in de 
eerste de beste storm zijn meerdere moest erkennen.

Toen het eilandenrijk van het Bergsche Veld begroeid raakte en hier 
en daar van kaden werd voorzien, kregen de belemmeringen serieuze 
proporties. De afvoer ondervond meer oponthoud. De Merwede raakte 
bij tijd en wijle overvol en de doorvoer van Maas- en Waalwater vormde 
zo een serieuze dubbelloopse bedreiging voor de Merwededijk en voor de 
gronden die erachter lagen. Om die te beschermen werd in 1805 bepaald 
dat die nieuwe kaden niet hoger mochten worden dan de oude ten 
noorden van de Merwede. Volgens de Commissie van Superintendentie 
over den waterstaat der Bataafsche Republiek was dat niet hoger, ‘dan 
twee voeten en zes duimen beneden den ankerknoop in de schuur van de 
herberg de drie Snoeken, te Hardinxveld’. Als iedereen zich daar nu aan 
hield dan kon het water een veilig heenkomen zoeken over de kaden in 
het Bergsche Veld, ruim voor het over de Merwededijk gutste.114

Het afleiden van water pakt niet altijd positief uit. In het voorjaar had de 
landbouw in Oost-Brabant bijvoorbeeld baat bij de lagere waterstanden 
op de Maas, maar meer dan eens bleek het smeltwater uit de Alpen, dat 
via de Waal werd aangevoerd, spelbreker. In de winters, die toen nog 
erg koud konden zijn, bleken de ontmoetingspunten Loevestein en Sint 
Andries bovendien ideale hangplekken voor ijs, met alle gevolgen van 
dien.

De waterstaatsingenieurs J.H. Ferrand en L.J.A. van der Kun legden in 
1850 het principe vast dat een rivier zijn water en ijs zelf moest kunnen 
afvoeren. Daarvoor was normalisatie vereist, oftewel de concentratie van 
het water in één duidelijke doorlopende bedding, die stroomafwaarts 
geleidelijk breder werd. Zijdelingse afleidingen waren dus uit den boze. 
De genormaliseerde rivier werd geacht de eigen broek op te kunnen 
houden. Die gedachte was ook al door Brunings bepleit, maar toen was 
het bij woorden gebleven.

In 1850 leek de tijd rijp voor verandering, de vooruitzichten om 
uitgaven op dat vlak te financieren waren gunstig. De sluiting van het 
Kanaal van Sint Andries, hoe beperkt ook, paste in de nieuwe opvatting; 
zo ook het sneuvelen van het voornemen om Maaswater bij Grave via 
een kanaal naar de Donge af te leiden. Dat plan werd verlaten omdat het 
haaks stond op normalisatie. Het was bovendien erg duur.115

Het plan om de afvoer van de Merwede te verbeteren en daartoe een 
kanaal te graven tussen deze rivier en het Hollandsch Diep was evenmin 
goedkoop, maar het paste wel in de nieuwe opvattingen zoals die door 

114 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 286. 
Boogaard, Wetten, decreten, besluiten, 17-19. 
Landmeter, ‘Brabantsche Biesbosch’, 386: de 
bepaling was tot 1916 van toepassing.

115 Bedenkingen tegen de daarstelling van een 
uitwaterings-kanaal van Grave langs ’s Bosch 
naar Waspik, met eene gewijzigde rigting nabij 
evengemelde stad en met eene verbreeding van 
het Oude Maasje (Heusden 1851); RAT-1163:547. 
Van der Ham, Afleiden of opruimen, 38. Bongaerts, 
Scheiding Maas en Waal, 7 en17-18. Van de Ven, 
Leefbaar Laagland, 348-350.
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116 Van de Ven, Leefbaar Laagland, 353 en 360-361.

Van der Kun en Ferrand waren neergelegd. Het kanaal was immers niet 
bedoeld als afleiding van de Merwede, maar het zou die vervangen door 
een Nieuwe Merwede. Het idee was afkomstig van inspecteur-generaal 
van de Waterstaat F.W. Conrad, maar die kreeg er in 1808 de handen niet 
voor op elkaar. Veertig jaar later werden de werkzaamheden evenwel ter 
hand genomen.116

Het graven van de Nieuwe Merwede nam veertig jaar in beslag. 
Het was in veel opzichten een leerzame aangelegenheid. De bijdrage 
van de rivier bleek minder groot dan gehoopt. De Merwede schuurde 
de Nieuwe Merwede niet op de gewenste diepte. Vanaf 1861 werden 
stoombaggervaartuigen ingezet om die klus te klaren. Langs de 
linkeroever van de Nieuwe Merwede werd een dijk gelegd om de rivier 
de pas af te snijden als deze via de Biesbosch wilde ontsnappen. Een 
geul van vierhonderd meter breed bleek bij nader inzien te smal. Voor 
de bovenloop werd vijftig meter extra breedte weggebaggerd. Waar 
de Nieuwe Merwede uitmondde in het Hollandsch Diep kreeg deze de 
respectabele breedte van zeshonderd meter. 

Bergsche Maas
Het plan om de Maas eveneens met het Hollandsch Diep te verbinden 
stamt uit dezelfde periode. In 1823 stelde waterstaatsingenieur 
C.R.T. Krayenhoff voor om de Maas niet langer langs Loevestein en de Heusden
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Merwede te leiden, maar vanaf Heusden, via Geertruidenberg naar het 
Hollandsch Diep te voeren. Dat water was breed genoeg voor de afvoer 
van Rijn- en Maaswater. Stroomopwaarts lag een volledige scheiding van 
beide rivieren in het verschiet. 

Er zou nog heel wat water door de Maas stromen eer de verlegging 
van de Maasmond werd aangevat. Maar ook dat plan kreeg een duw in 
de goede richting toen de waterstaatsingenieurs L.J.A.V. van der Kun, 
H.F. Fijnje en F.W. Conrad in 1856 als hun overtuiging lieten optekenen 
‘dat de veranderingen sinds 1421 in Den Biesbosch voorgevallen, meer en 
meer de onvermijdelijke noodzakelijkheid doen ontstaan, aan de Maas 
haren ouden loop terug te geven.’ Die oude loop was, nota bene, in 1271 al 
verlaten. De rivier was toen door een dam bij Heusden gedwongen om de 
koers noordwaarts te verleggen.117

Het plan om de Maas via de oude loop naar een nieuwe monding te 
leiden was in Brabant met gemengde gevoelens ontvangen. Voor het 
oosten van de provincie leek het effect van die maatregel buitengewoon 
gunstig. De Beerse Maas had daar sedert mensenheugenis huisgehouden. 
Door een verbeterde afvoer van Maaswater kon die overlast flink 
afnemen. Niettemin werd ook enige zorg geuit over de keerzijde. Als het 
Maaswater namelijk sneller werd afgevoerd, ging dat mogelijk ten koste 
van de diepte van de vaargeul en de bevaarbaarheid van de rivier.118 

De buren in het westen realiseerden zich dat ze na de verlegging van 
de Maasmond veel meer water te verwerken kregen en dat de water-
standen daardoor vrijwel zeker een stuk hoger zouden uitvallen. De 
mogelijkheden om overtollig water bij laagwater te lozen zouden dan flink 
afnemen. De polderbesturen waren er niet gerust op. Iedere centimeter 
verhoging zou ‘eene aanzienlijke schade’ teweegbrengen, ‘wijl de sluizen 
dier polders op den laagsten ebbestand zijn gebouwd’.119

De mannen uit het oosten waren daarover minder somber gestemd, 
maar ze erkenden volmondig ‘dat alles moest worden gedaan om het 

117 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 11-12, 15.
118 Staten Noord-Brabant, Rapportage onderzoek in de 

afdelingen 15-7-1880; RAT-1154:365.
119 Staten Noord-Brabant, Rapportage onderzoek in de 

afdelingen 15-7-1880; RAT-1154:365.
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kwaad dat thans het Noord-Oostelijk gedeelte teistert niet op het 
Noord-Westelijk gedeelte over te brengen.’ De verwachte voordelen 
voor het oosten waren evenwel zo groot dat de provincie een subsidie 
in het vooruitzicht stelde, mits het Rijk de nadelen voor het westen 
compenseerde. Daar moesten de kaden straks worden verhoogd en 
verzwaard om de hogere waterstanden te keren. Stoomgemalen moesten 
worden ingezet om een voldoende afwatering veilig te stellen.120

Na de afkondiging van de Wet tot verlegging van de Maasmond in 1883 
werd als eerste het gedeelte tussen Geertruidenberg en Lage Zwaluwe 
onder handen genomen. Vier ‘bedorven vakken’ in de bedding van 
de Amer werden genormaliseerd. Strekdammen langs de Biesbosch 
brachten dit onderdeel van de nieuwe Maasmonding op een breedte die 
stroomafwaarts geleidelijk toenam van 300 naar 480 meter.121

Het idee dat de Bergsche Maas tussen Heusden en Geertruidenberg 
via de oude loop van de Maas zou worden geleid, moet met een korreltje 
zout worden genomen. Als de plannenmakers al een oud traject voor 
ogen hadden, dan was dat niet de Oude Maas van voor 1271, maar het veel 
jongere Oude Maasje, dat zich pas eeuwen na de Sint-Elizabethsvloed 
had gevormd. En zelfs dat tracé diende hooguit tot inspiratie. Volgens de 
Wet tot verlegging van den Maasmond zou alleen het tweede deel van het 
kanaal ‘door het onbedijkte gebied van het Oude Maasje’ worden geleid. 
In het Regeeringsontwerp (1885) werd de bedding van het Oude Maasje 
evenwel ingeruild voor een noordelijker tracé. Dat kwam vrijwel overeen 
met de oorspronkelijke loop van de Oude Maas (zie kaart p. 78).

Voorzover kan worden nagegaan speelden historische overwegingen 
daarbij evenwel geen rol. M.C.E. Bongaerts: ‘Tot deze wijziging werd 
besloten na gehouden overleg met de eigenaren en de pachters van de 
uitgestrekte hooilanden aan den rechteroever van het Oude Maasje, 
die, hoofdzakelijk in de Langstraat, het centrum van den hooihandel 
wonende, er terecht bezwaar tegen hadden door eene breede rivier van 
hunne perceelen te worden afgesneden.’122 

Door voor de Bergsche Maas een iets noordelijker tracé te kiezen, 
bleef het Oude Maasje van nut voor de inname van water en voor de 
winterbevloeiingen van de buitenpolders. Bovendien werden de plaatse-
lijke haventjes gespaard. Het was de bedoeling om het Oude Maasje 
af te sluiten met een scheepvaartsluis bij Keizersveer, maar na ‘tal van 
bezwaren’ groeide de overtuiging dat het Oude Maasje beter open kon 
blijven. Kort na het opleveren van de sluis zou deze alweer buiten gebruik 
worden gesteld.

Aanvankelijk werd gerekend met de mogelijkheid dat het Oude 
Maasje, behalve voor scheepvaart en wateraanvoer, ook voor de 
afwatering in gebruik bleef. Maar dat bleek te veel gevraagd. Voor de 
afwatering werd een afzonderlijk Zuiderafwateringskanaal gegraven, met 
een stoomgemaal bij Keizersveer. De hooilanden aan de rechteroever van 
het Oude Maasje kregen een eigen ‘stoomwatermolen’, het Overdiepsche 

120 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, bijlage 2. 
Adres van 94 waterschappen aan de Tweede 
Kamer, 18-8-1881; RAT-1158:683. Adres van 16 
waterschapsbestuurders aan de Tweede Kamer, 19-
4-1882; RAT-1158:683.

121 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 78-83 en 
bijlage 1 (Rose: breedte minstens 500 m bij de 
vereniging).

122 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 41. H. Rose 
aan GS NB 16-8-1883; RAT-1163-546a.
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stoomgemaal. Het Waalwijksche stoomgemaal nam de afwatering ten 
oosten van de plaatselijke haven voor zijn rekening.123

De bemaling stond onder regie van de rijksoverheid, waardoor de 
inzet van de gemalen beperkt bleef tot het hoogstnoodzakelijke. De 
pompen werden pas aangezet als de hogere waterstand het gevolg 
was van de verlegging van de Maasmond. Mochten de polders langs 
de Bergsche Maas extra bemaling wensen, dan zou de minister van 
Waterstaat ‘niet ongenegen wezen daaraan te voldoen’, maar daar moest 
dan wel voor worden betaald. Ter meerdere zekerheid stelde de minister 
vrij zware aanvullende eisen aan de organisatie: ‘Wenschelijk is dan 
evenwel de voorafgaande oprichting van waterschappen, omvattende 
alle polders en boezems, welke bij eenzelfde bemalingswerktuig 
betrokken zijn.’ Naar verluidt werd van de geboden gelegenheid weinig 
gebruikgemaakt ‘omdat het Rijk nog eene extra vergoeding voor 
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stoomgemaal

elektriciteitscentrale

elektrisch gemaal

actuele hoogtelijn NAP + 2,50 m

overstroming 1889

spoorlijn        

water ca. 1915

Waterschap Brabantse Delta

plaats

1 Vrouwkensvaart
2 Over den Gantel
3 De Aanwassen

Bergsche	Maas	en	bemaling	aan	het	begin	van	de	twintigste	eeuw De Maas had door de aanleg van de Bergsche Maas een 
snelweg naar zee. De passage van al dat water ging gepaard met een sterke stijging van het water op de Amer. Het rijk compenseerde 
de wateroverlast door gemalen te bouwen langs de Donge en het Oude Maasje.

123 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 188 en 139.
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administratiekosten in rekening brengt en deze vergoeding zoo hoog is, 
dat daardoor extra bemaling in den regel niet te verdedigen is.’124

Plasberm en gemalen
De polders langs de Bergsche Maas zouden zich twee decennia later in 
een waterschap verenigen, maar op de drempel van de twintigste eeuw 
was de eendracht nog ver te zoeken. De waterschappen ‘Over den Gantel’ 
en ‘De Aanwassen’ konden het zelfs op twee vierkante kilometer nog niet 
eens worden over het waterbeheer. Het noorden van de polders stond 
op de nominatie om in de bedding van de Bergsche Maas te verdwijnen. 
In het zuiden werden de polders begrensd door het Oude Maasje. Beide 
polders vormden een waterstaatkundige eenheid, omsloten door een 
gezamenlijke kade. Niettemin was Over den Gantel een onderdeel van 
waterschap Klein-Waspik en ontfermde waterschap Ten westen der 
Capelsche haven en het Veerpad zich over De Aanwassen.

Waterschap Over den Gantel stak jaarlijks plasbermen of 
‘zoogenaamde tijdelijke openingen’ in zijn zomerkade, om de polder te 
bevloeien met water uit het Oude Maasje, ‘tot rijke bemesting van het 
hooiland en tot verdelging van het ongedierte als muizen, mollen enz. 
van het zaailand.’ Volgens het waterschap werd het land in de herfst 
‘zacht en gelijdelijk’ onder water gezet en verdween dat in het voorjaar 
‘ook weer spoedig’ via dezelfde openingen naar de rivier. De commerciële 
hooibouw voer daar wel bij. Akkers zouden er beslist geen schade van 
ondervinden.125

Als Over den Gantel plasbermen stak, dan werden ook de landerijen 
van De Aanwassen onder water gezet. Daar was toen juist de helft van 
het hooiland omgezet in bouwland en de eigenaren hadden weinig 
vertrouwen in dat ‘zacht en gelijdelijk’ onder water zetten. In 1895 
klaagde het waterschap zijn nood bij de provincie en het vond daar 
gehoor. De inspecteur van Provinciale Waterstaat onderschreef de klacht 
en adviseerde Gedeputeerde Staten om voortaan pas toestemming te 
verlenen als Over den Gantel een kade tussen beide waterschappen had 
aangelegd.126

Over den Gantel beriep zich onmiddellijk op zijn gewoonterecht. 
Het waterschap stak al plasbermen sedert 1702 en het kon bewijzen 
overleggen uit 1773 en 1787. ‘Sedert al die volgende jaren zijn uit 
noodzakelijkheid en in het groot belang van ons waterschap plasbermen 
gemaakt die voor onze landerijen zeer weldadig werken, zoodat onze 
plasbermen spreekwoordelijk zijn als: geen plasbermen geen water; geen 
water geen hooiopbrengst.’

Het waterschap verklaarde zich bereid minder plasbermen te steken 
en het bood aan om daar twee weken later mee te beginnen en ze twee 
weken eerder te sluiten, maar: ‘...wij kunnen en mogen onze aloude 
rechten niet prijs geven want als onzen polder Over den Gantel geen 
bevloeiing meer heeft, “die onkostbare rijke bemesting” dan is onzen 
polder totaal verloren.’127 

124 GS NB aan DB Waterschap Oostensche en 
Westensche Buitendellen, 7-11-1906; RAT-1171:47. 
Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 145-146. 
J.A.P. Krügers, Rapport betreffende de overname 
der electrische bemalings-installaties van de 
Dongepolders, door het Waterschap ‘De Beneden 
Donge’, 23-12-1936, 2; RAT-1141:507.

125 Waterschapsbestuur Klein Waspik aan GS,14-10-
1895; RAT-1178:98. Waterschapsbestuur Klein 
Waspik aan Raad van State, 20-1-1897; RAT-
1178:98.

126 Hoofdingenieur Provinciale Waterstaat H. van 
Schevichaven aan GS NB, 29-10-1895; RAT-
1178:98. Uitspraak van de Kroon dd 2-4-1897, inzake 
beroep Waterschap Ten Westen der Capelsche 
Haven en het Veerpad tegen besluit GS 22-10-1896; 
RAT-1178:98.

127 Waterschapsbestuur Klein Waspik aan GS,18-11-
1895; RAT-1178:98. Waterschapsbestuur Klein 
Waspik aan Raad van State, 22-1-1897; RAT-
1178:98.
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De akkers lagen volgens Over den Gantel ook zoveel hoger dat doorgaans 
alleen de hooilanden onderliepen. In de winter, bij noordwesterstorm, 
liepen de kaden hoe dan ook over ‘en dan zijn het de plasbermen die het 
bouwland bij ebbe onmiddellijk droog maken.’ Daar waren de sluizen te 
klein voor. De conclusie was duidelijk: ‘...thans door de gunstige speling 
der wateren door de werking der eeuwenoude plasbermen is Klein-
Waspik geen verdronken waard meer, maar een schoonen polder die zijn 
opkomst en bestaan dankt aan de plasbermen waarop wij hoogen prijs 
stellen...’128

De Kroon onderschreef die gedachte. Het door De Aanwassen 
ingestelde beroep werd verworpen. Als het waterschap zich tegen 
dergelijke overstromingen wilde beschermen kon het immers zelf een 
kade aanleggen tussen beide waterschappen. Wij schrijven 1897. Op den 
duur zouden wet en recht vaker de zijde van de akkerbouwer kiezen.

Voor de afwatering van de polders langs het Oude Maasje kon de 
rijksoverheid volstaan met drie gemalen, maar voor de Dongepolders 
ging die vlieger niet op. Die hadden een nogal verbrokkeld verleden, 
‘waarbij herhaaldelijk bijzondere bijkomende omstandigheden het 
tijdstip der bekading bepaalden’, aldus Bongaerts in een terugblik. 
‘Vandaar dat die polders ten aanzien van peil, bekading, grootte en vorm 
eene levendige verscheidenheid vertoonen en dat elke eigenaar met de 
afwatering, de waterverversching en de bevloeiing naar eigen inzicht 
te werk gaat en moet gaan, zonder zich om de naast gelegen gronden 
te bekommeren.’ Bij het zoeken naar een oplossing voor de verwachte 
hogere waterstanden zat er niet veel anders op dan rekening te houden 
met ‘die toestand van onafhankelijkheid’.129

In eerste instantie werd de mogelijkheid onderzocht om de Donge af 
te sluiten en het overtollige water op natuurlijke wijze te lozen via een 
kanaal naar een lager gelegen punt. De aanleg van een afwateringskanaal 
naar het Gat van de Ham bij Hooge Zwaluwe bleek echter zo duur dat 
men daarvan afzag. Kunstmatige lozing leek geboden en het rijk koos 
voor een zeer moderne oplossing: decentrale elektrische gemalen. Vanuit 
een centrale bij de Willemsbrug werden tweeëndertig kleine elektrische 
gemalen van energie voorzien, zevenentwintig gemaaltjes loosden op de 
Donge, vijf op de Amer (zie kaart p. 78).130 

De Wet tot verlegging van de Maasmond (1883) schreef voor dat 
de kaden langs Donge en Amer minstens zo hoog zouden worden als 
de kaden in de Biesbosch. Dan kon het water, net als bij de Merwede, 
in noodgevallen naar de Biesbosch uitwijken. De wet had het over ‘het 
normaliseren van den Amer, daaronder begrepen het aanleggen van 
nieuwe en het verhoogen en verzwaren van bestaande bekadingen langs 
die rivier tot voorbij Drimmelen en langs de Donge, alle tot de hoogte 
van minstens 2.64 M. + ap.’ Langs de rest van de Donge werden de kaden 
minder sterk opgehoogd. De hoogte nam geleidelijk af tot nap + 1,83 m. 
Dat bleek te laag.131 

128 Waterschapsbestuur Klein Waspik aan Raad van 
State, 22-1-1897; RAT-1178:98.

129 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 142.
130 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 142, 191, 

201 en plaat V. Bongaerts, Verbetering van de 
waterstaatstoestand in het stroomgebied van de 
Donge, 25-11-1927, 10-11; RAT-1141:352.

131 Bongaerts, Scheiding Maas en Waal, 38, 286-288. 
Na de overgang van AP op NAP en een kleine 
correctie kwam dat neer op NAP + 2,50 m. Niettemin 
werd NAP + 2,64 m als uitgangspunt gekozen voor 
Amer en Dongemond.

een nogal 
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Op 12 maart 1906 stond het water voor Geertruidenberg al op 
nap + 2,87 m. En de werkzaamheden aan de waterkeringen waren 
nauwelijks voltooid of de storm van 1 februari 1908 zette de vloed zo 
hoog op dat de nauwelijks nap + 2,00 m hoge Dongedijkse kade het 
begaf. Het polderbestuur schamperde dat als daar de wettelijke hoogte 
was aangehouden, ‘het waterschap stellig van schade zou zijn bevreid 
gebleven.’ Na de doorbraak werden de kaden langs de Donge weliswaar 
verhoogd tot nap + 2,50 m, maar op 13 januari 1916 werd een nieuw 
record gebroken. In de Dongemond werd een waterhoogte van nap + 3,14 
m opgetekend. Goede raad was duur.132

Overal hetzelfde liedje
Bij de burenruzie tussen de postzegelwaterschappen Over den Gantel en 
De Aanwassen ging het om een klein gebied. Maar grotere waterschappen 
maakten zich ook druk over te veel of te weinig water. Wat dat betreft 
werd overal hetzelfde liedje gezongen. Dat gold ook voor de drie 
heemraadschappen, eigenlijk een bijzonder soort waterschappen. Ze 
waren belast met de afwatering van de waterschappen op de rivier, 
hadden een veel groter gebied onder hun hoede en keken daardoor ook 
iets verder dan de waterschapsneus lang was. Maar met het aanpalende 
heemraadschap leefden ze op gespannen voet.

132 DB Dongendijksche polder aan Minister van 
Waterstaat, zj 1908; RAT-1154:365. Bongaerts, 
Verbetering van de waterstaatstoestand in het 
stroomgebied van de Donge, 25-11-1927, 12 en 
20; RAT-1141:352. Rijkswaterstaat directie NB aan 
Commissaris van de Koningin NB 17-6-1930 (op 4 
en 5-2-1825 waterstand bij Geertruidenberg NAP + 
3,06 m); RAT-1141:407a.

Raamsdonk – Lambertuskerk
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Eén zoete 
boezem

Heemraadschap Mark & Dintel wierp zich op als regisseur van de 
aan- en afvoer van water in West-Brabant. Wat de een liever kwijt 
wilde kwam immers de ander soms van pas. Maar erg coöperatief 
stelden de water- en heemraadschappen zich niet op. Bovendien, 
hoe groot Mark & Dintel ook was, de schaal waarop dat soort zaken 
geregeld moest worden was vele malen groter. Rijk, provincie, 
gemeenten en industrie hadden plannen. In het oosten werden 
het Wilhelminakanaal en het Markkanaal gegraven, in het westen 
werd gedroomd over het Moerdijkkanaal en het Mark-Vlietkanaal. 
Als het even kon moesten al die stroomgebieden ook nog eens aan 
elkaar worden geknoopt, om zo te komen tot betere verbindingen 
en één zoete boezem.

Hoofdstuk 5
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Markkanaal
Medio 1890 stelde Provinciale Waterstaat voor om een scheepvaartkanaal 
aan te leggen tussen de Zuid-Willemsvaart en Oosterhout. In 1905 werd 
besloten tot de aanleg van het vaarwater dat later de naam Wilhelmina-
kanaal kreeg. Het kanaal kruiste de Donge en zou van grote invloed 
zijn op de afwatering van het Dongegebied, maar daarover meer in 
hoofdstuk 6. Hier zijn we vooral geïnteresseerd in het Markkanaal, de 
aftakking van het Wilhelminakanaal tussen Oosterhout en Terheijden 
(zie kaart p. 78). Het nieuwe kanaal bood de scheepvaart op Breda een 
alternatief voor de route via de Dintel. In het plan was een verbetering 
voorzien van de bevaarbaarheid van de Mark tussen Terheijden en Breda. 
De provincie deed zelfs een vergeefse poging om dat gedeelte over te 
nemen van het Heemraadschap van Mark & Dintel.133

Het heemraadschap verkreeg vrijwel al zijn inkomsten uit de vaart- en 
schutgelden die op de gelijknamige rivieren werden geheven. In dat licht 
was het dus verstandig om een goed antwoord te vinden op de dreigende 
concurrentie van het Markkanaal voor de Dintel. De bevaarbaarheid van 
Mark en Dintel kreeg prompt meer aandacht. Tussen 1893 en 1896 werd 
de rivier uitgediept en verbreed en tussen 1901 en 1906 werden twee 
flinke bochten rechtgetrokken.134 

In 1904 verklaarde Mark & Dintel zich zelfs bereid om de heffing 
van vaart- en schutgelden te staken, uiteraard mits de rijksoverheid de 
gederfde inkomsten compenseerde. Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid J.C. de Marez Oyens trapte daar niet in. In ‘continueering van 
een heffing van rechten door het Heemraadschap, voor het bevaren van 
de Mark & Dintel,’ kon hij ‘geen de minste onbillijkheid zien.’ Sterker nog, 
het heemraadschap had zijn zegen als het een aanvulling op die heffing 
verlangde voor schepen van en naar het Markkanaal. Die voeren immers 
niet langs de sluizen van Mark & Dintel.135

Twee jaar later richtte de gemeente Breda zich tot de Kroon met een 
verzoek om de scheepvaartrechten op Mark en Dintel op te heffen; zo 
niet, dan toch in ieder geval de vaart tussen Breda en het Markkanaal 
te bevrijden van die rechten. Die vormden een te zware last voor de 
schipperij en ze vormden een ‘ernstig beletsel’ voor de ontwikkeling van 
landbouw, handel en industrie, in het bijzonder voor de suikerindustrie 
in westelijk Noord-Brabant. Volgens Breda was de vaart bijna overal vrij 
van rechten, ‘terwijl voor gebruik van dezen, door den natuur gevormden 
weg, zware lasten worden geheven.’136

Gevraagd om een reactie wees het heemraadschap uiteraard op de 
grote offers die het in het verleden had gebracht en op het alleszins 
redelijke uitgangspunt dat het afschaffen van de scheepvaartrechten 
compensatie behoefde. Het heemraadschap speelde de bal terug. 
‘Als Breda om het onschatbare voordeel, dat haar door den nieuwen 
waterweg te beurt valt, en haar sinds bijna eene eeuw door de dichting 
der rivier de Mark & Dintel is toegevloeid, zonder ook maar de geringste 
bijdrage harerzijds, de schipperij en de industrie wil tegemoet komen, 

133 [F.C.] Bake aan GS NB, 19-6-1890, bevat nota van 
H. van Schevichaven, Beschrijving van het ontwerp 
Scheepvaartkanaal van de Zuid-Willemsvaart naar 
de Oosterhoutsche haven en naar de rivier de Mark, 
nabij Terheijden; SAB-393.1:1201. Jac. W. van den 
Biesen (Commissie uit de Staten tot voorbereiding 
van een kanaalplan) aan M&D 21-3-1891, In: M&D 
aan Hoofdingelanden, 18-2-1902 (briefwisseling 
mbt voorbereiding Markkanaal en afsnijden bochten 
bij Terheijden), bijlage 1; SAB-393.1:1201. M&D 
bestuursvergadering 9-4-1891; In: Ibidem, bijlage 2. 
Commissie aan M&D, 31-7-1891; In: Ibidem, bijlage 
3. M&D aan Commissie, 6-10-1891; In: Ibidem, 
bijlage 5.

134 M&D aan Hoofdingelanden, 18-2-1902 
(briefwisseling mbt voorbereiding Markkanaal en 
afsnijden bochten bij Terheijden), bijlage 6 en 7; SAB-
393.1:1201. Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 
329, 346-347, 365.

135 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 356-357, 359-
361.

136 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 394-396.
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dan kan zulks best geschieden door vrijmaking harer haven. Afschaffing 
van havengelden! in welke zaak aan haar de beslissing is! maar in hare 
vrijgevigheid beschikke zij niet over de beurs van anderen.’137

Het heemraadschap memoreerde de weigering van minister De Marez 
Oyens om de scheepvaartrechten te compenseren. Een poging van de 
provincie om voor de vaarweg tussen Breda en Terheijden toch iets te 
regelen liep op niets uit. ‘Een billijke verdeling van lasten is gewenscht!’, 
aldus Mark & Dintel. ‘Maar dan ook voor allen!’ Gelijke monniken, gelijke 
kappen.138

In 1915 werd het Markkanaal in gebruik genomen. Het kanaal 
bediende eerst en vooral de scheepvaart. Mark & Dintel was vooral 
geïnteresseerd in de mogelijkheid om daarmee Amerwater aan te voeren.

Te veel en te weinig water
Door de aanleg van de Bergsche Maas kregen de polders die op de 
Donge, het Oude Maasje of de Amer loosden te maken met veel hogere 
ebstanden. Zelfs de Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe, die toch 

in hare vrijgevigheid 
beschikke zij niet 
over de beurs van 

anderen

Markkanaal

137 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 402.
138 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 409-412.
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kilometers landinwaarts lag, kreeg ermee te maken. De lozing via Hooge 
Zwaluwe op de Amer was regelmatig gestremd, met het gevolg dat grote 
delen van de polder onder water stonden. Het polderbestuur wilde de 
afwatering verbeteren door deze te verleggen naar Terheijden en het 
overtollige water voortaan naar de Mark te pompen. Mark & Dintel 
wilde daar niet aan meewerken, omdat het water van de Binnenpolder 
uiteindelijk via de Mark naar de heemraadssluizen in de Dintel moest 
worden afgevoerd. Gezien de ‘geringe capaciteit’ van de Mark zag het 
daar geen kans toe. Het was niet verstandig om er ‘nog klanten bij te 
nemen’.139

Het bestuur van de Binnenpolder had meer succes bij Gedeputeerde 
Staten. Het college vond dat Mark & Dintel het water van de Binnenpolder 
er best bij kon nemen, omdat het dat water straks gemakkelijk weer kwijt 

Waterlossing	uit	de	Binnenpolder	van	Terheijden	en	Zwaluwe	in	1917 – Sedert de aanleg van de Bergsche Maas stond het water 
op de Amer hoger dan voorheen. Voor de Binnenpolder betekende dat het einde van de waterlossing via Hooge Zwaluwe. Met behulp 
van een gemaal werd het voortaan naar de Mark gepompt. 
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139 Excerpt uit Notulen vergadering Hoofdingelanden 
M&D 30-3-1915: SAB-393.1:1209.
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kon via het nieuwe Markkanaal. Het college zag in ieder geval geen reden 
om de gevraagde toestemming te weigeren. Het is nog maar de vraag 
of Rijkswaterstaat, als beheerder van het Markkanaal, daar ook zo over 
dacht. Maar de Binnenpolder liet zich daar niet door weerhouden om op 
de Mark te lozen.140

Heemraad van Mark & Dintel C. Aarden zag het met lede ogen aan: ‘De 
Binnenpolder werkt in elk geval met kracht door en zal de centrifugaal-
pomp voorlopig door middel ene locomobiel drijven om dat vervolgens 
met electriciteit te doen zoodra de gelegenheid zich daartoe aan biedt.’ 
Hij stelde voor om op onderzoek te gaan en te bezien in hoeverre men 
toch tot overeenstemming kon komen met de Binnenpolder: ‘Te dien 
einde zouden wij met den eersten tram naar Breda kunnen vertrekken, 
waar ons een groot rijtuig (zoogenaamde Jan Plezier) zou moeten gereed 
staan om daarmeede naar Terheijden te rijden en ... tot nabij Hooge 
Zwaluwe om vandaar rechtstreeks naar Breda terug te keren.’141

In Terheijden bleek meer aan de hand dan een eenvoudige verbetering 
van de bestaande afwatering. Het ging eigenlijk om een grootschalige 
ontginning. ‘Door regelmatige en stelselmatige bemaling van den polder 
zullen de thans waardelooze “zeggegronden” bloot komen en in cultuur 
kunnen worden gebracht.’ De Binnenpolder zou er ‘ontzaglijk veel 
voordeel’ bij hebben, en als het heemraadschap nu niet ingreep dan had 
het straks het nakijken. ‘De vergunning zal dan niet meer terug te nemen 
zijn, en op kans voor vergoeding, of recognitie valt dan niet meer te 
rekenen. De Binnenpolder-boeren zouden in hun vuistjes lachen, en den 
Heeren van Mark & Dintel een langen neus na geven!’142

Mark & Dintel besloot om te 
procederen tegen het zonder 
toestemming lozen van water, 
maar erg succesvol was het niet. 
Het Openbaar Ministerie zag geen 
aanknopingspunten, aangezien 
niet duidelijk was ‘wie alstoen de 
machinist opdracht gegeven heeft 

de machine te doen werken, terwijl het bestuur als zoodanig krachtens 
het wetboek van strafrecht niet kan vervolgd worden.’ Het parket 
opperde de mogelijkheid om de zaak privaatrechtelijk aan te kaarten en 
‘wanneer u weer eens waarneemt dat het stoomgemaal werkt een nieuw 
proces-verbaal op te maken en dan onmiddellijk den machinist te hooren 
omtrent de vraag, wie of hem tot het in werking brengen der machine 
opdracht heeft gegeven.’143

In 1920 werd nog overwogen de actie uit te laten gaan van de 
ingelanden van Mark & Dintel zelf. ‘Die Ingelanden toch zullen onge-
twijfeld bij hoogen waterstand, wanneer de Binnenpolder water uitlaat, 
direct aanwijsbare schade lijden...’ Maar in de archieven is daar niets 
meer over terug te vinden en daar is, zoals nog zal blijken, een goede 
reden voor.144

140 GS NB aan M&D, 6-7-1915; SAB-393.1:1209.
141 C. Aarden aan M&D, 18-8-1916; SAB-393.1:1209.
142 C. Aarden aan dijkgraaf M&D, 13/15-9-1916; 

SAB-393.1:1209. Dijkgraaf M&D aan heemraad 
W. Ingenhousz, 19-9-1916; SAB-393.1:1209.

143 Openbaar ministerie Breda aan M.P.M. van Dam 
(advocaat), 7-12-1917; SAB-393.1:1209. Openbaar 
ministerie Breda aan J.W. Burger (waterbouwkundige 
M&D), 16-5-1918; SAB-393.1:1209. 

144 J. Salomonson aan M&D, 29-101-1920; SAB-
393.1:1209.
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De jaren 1920 en 1921 staan te boek als buitengewoon droog. Mark & 
Dintel had toen gebrek aan water en in dat licht was procederen tegen 
illegale lozingen vanuit de Binnenpolder eigenlijk ondenkbaar. Toen 
moest juist zo veel mogelijk water van elders worden aangevoerd. 
Rijkswaterstaat spande zich in om extra water in te laten bij Oosterhout, 
via deurtjes in de schutsluis van het Markkanaal. Het Heemraadschap van 
Mark & Dintel wilde die aanvoer zelfs nog uitbreiden: De ‘inzetting van 
versch water ... hoe goed ook bedoeld en dankbaar aanvaard’, bood geen 
afdoende remedie tegen de toenemende vervuiling van Mark en Dintel, 
met name door de suikerfabrieken. De aanvoer was toereikend om de 
rivier op peil te houden, maar te gering om het vuile water voor zich uit 
naar de grote sluizen bij Dintelsas te stuwen.145

De bijdrage van het Markkanaal betekende niettemin een enorme 
verbetering. Tot dan toe was het heemraadschap voor extra water 
afhankelijk van de aanvoer uit het Hollandsch Diep, via de Roode Vaart en 
onder regie van het Heemraadschap Haven en Sassen van Zevenbergen. 
Dat water liet veel te wensen over. Het was sterk vervuild, omdat de 
Zevenbergse suikerfabrieken hun afvalwater op de Roode Vaart loosden. 

Normaal gesproken lag de grens tussen zoet en zout water ergens 
bij Willemstad, maar onder invloed van de droogte was deze tot 
voorbij Moerdijk opgeschoven. Het water dat via de Roode Vaart werd 
ingenomen was dus bovendien sterk verzilt. Daarmee waren de rollen 
omgekeerd. Voor verversing en doorstroming had Haven & Sassen de 
hulp van Mark & Dintel nodig. 

145 M&D aan Minister van Waterstaat, december 1921; 
SAB-393.1:1214.

Terheijden – Schans
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Die hulp kon, dankzij de aanvoer via het Markkanaal, ook worden 
geboden. Het kwam Mark & Dintel bovendien goed uit, want dat wilde de 
aanvoer via het Markkanaal graag opvoeren. De minister van Waterstaat 
was daar allicht sneller voor te winnen als meer partijen daar profijt 
van trokken. Mark & Dintel mat de voordelen breed uit. Dan ‘zou een 
gedeelte van het water dat thans van af Geertruidenberg ... nutteloos 
naar zee stroomt, kunnen gebezigd worden voor de verversching en 
watervoorziening van West-Noord-Brabant, tot onberekenbaar nut voor 
de Volksgezondheid, den Landbouw , de scheepvaart, de suikerindustrie, 
en vooral voor de hygiënische toestand der stad Breda.’ 

De minister stemde in met het verzoek en vanaf 1923 had Mark & 
Dintel de beschikking over een inlaatduiker bij Oosterhout. De droogte 
was inmiddels voorbij en Haven & Sassen had dus geen hulp meer nodig. 
Het Heemraadschap van Mark & Dintel prees zich evenwel gelukkig, 
dat het voortaan niet langer afhankelijk was van Haven & Sassen. 
‘Zooals de geschiedenis van Mark & Dintel leert, mocht dezerzijds 
nooit veel belangelooze medewerking van Haven & Sassen worden 
genoten, en werden de prijzen voor diens prestaties gewoonlijk tot 
duizelingwekkende hoogte opgevoerd.’ Het heemraadschap wilde van de 
moeizame relatie af en streefde een vereniging van beide waterschappen 
na, ‘eene goede, zoo niet de eenige oplossing ... voor de waterafvoer en de 
waterverversching.’146

De tijd leek er rijp voor. De scheepvaart op de Roode Vaart werd 
gehinderd door een zandbank in de vaargeul naar het Hollandsch Diep. 
Nollekessas, de sluisverbinding met de Mark, was gestremd. De haven 
van Zevenbergen was bovendien hard toe aan een 
baggerbeurt. Maar Haven & Sassen kon dat allemaal 
niet betalen. Net als Mark & Dintel was het voor zijn 
inkomsten vrijwel volledig afhankelijk van de heffing 
van haven- en sluisgeld en dat bracht minder op. Veel 
schippers meden de Roode Vaart en verkozen de tolvrije route via het 
Markkanaal. De campagne van de suikerfabrieken stond ieder jaar borg 
voor grote nijverheid en dito inkomsten. Maar voor de suikerindustrie in 
Zevenbergen leek de mooiste tijd voorbij.147

Het gemeentebestuur van Zevenbergen had weinig of niets te zeggen 
over het scheepvaartverkeer door de gemeente. Op dat punt was het 
net zo afhankelijk van de grillen van Haven & Sassen als Mark & Dintel. 
Zevenbergen legde zijn toekomst liever in handen van een ‘finantieel 
krachtiger Waterschap’, zoals dat van Mark & Dintel, dat ook belang had 
‘bij een goeden toestand der haven’.148

In plaats van de haven te baggeren, zorgde Haven & Sassen voor 
een hoger peil in de Zevenbergse haven, vooral tijdens de campagne. 
De schepen hadden dan wel genoeg water onder de boeg, maar de sluis 
kreeg het zwaar te verduren en moest buiten werking worden gesteld. 
De tijd dat Haven & Sassen ‘niet te versmaden voordeelen’ trok van de 
waterverversing leek voorbij. Het lozen van ‘aanzienlijke hoeveelheden 

146 Secretaris M&D aan DB M&D, 9-9-1921; SAB-
393.1:1167. 

147 C. Aarden, Haven en Sassen van Zevenbergen, 
voorheen en thans, 29-12-1919, SAB-393.2:92. C. 
Aarden, Beschouwingen omtrent de gevolgen eener 
samensmelting van de Waterschappen Haven & 
Sassen - Mark & Dintel, 12-7-1921; SAB-393.1:1167. 

148 B&W Zevenbergen aan GS NB, 27-6-1921; 
SAB-393.1:1167. Conferentie DB M&D en B&W 
Gemeente Zevenbergen 12-7-1921; SAB-
393.1:1167. Dijkgraaf M&D aan Heemraden M&D, 
4-12-1921; SAB-393.1:1167.

de grillen van Haven & Sassen
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baggerspeciën’ in de Mark had zijn langste tijd gehad. Haven & Sassen 
zat in een lastig parket, en een fusie leek onvermijdelijk, maar voor het 
heemraadschap zelf was verlies van zelfstandigheid niet aan de orde.149

Tussen Papengat en Peel
Voor de aanvoer van water wendde Mark & Dintel de blik oostwaarts 
en het zag de zoektocht beloond met een redelijk constante aanvoer via 
het Markkanaal. Voor de afvoer van zijn water zocht het aansluiting bij 
initiatieven in het westen. In het aangrenzende stroomgebied van de 
Vliet zwaaide het Heemraadschap Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet 
sedert 1821 de scepter. Afwaterings- en scheepvaartbelangen vormden 
ook hier een nauwelijks te ontwarren kluwen.

149 C. Aarden, Beschouwingen omtrent de gevolgen 
eener samensmelting van de Waterschappen 
Haven & Sassen - Mark & Dintel, 12-7-1921; SAB-
393.1:1167. Verg. Waterschap der Haven en Sassen, 
Rapport der commissie ingesteld door de algemeene 
vergadering van het Waterschap den 12en mei 1925; 
SAB-393.1:1167.
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Afvoer	naar	Volkerak	en	Oosterschelde	omstreeks	1900 – De Vliet was nauwelijks in staat om de afvoer voor de hele omgeving te 
verzorgen. Een deel van het Belgische water werd daarom via de Zoom geleid. Voor de hoge gronden die op de Roosendaalsche Vliet 
afwaterden, ontwierp M.C.E. Bongaerts een afvoerkanaal naar de Oosterschelde. Voor de lage gronden was een afvoerkanaal naar de 
Eendracht voorzien.
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Nieuwe ontginningen zorgden voor een grotere aanvoer van water en 
nogal wat wateroverlast, zowel in het relatief hoge Roosendaal als in de 
lager gelegen polders. Het heemraadschap spande zich in om de toevloed 
van water veilig door het gebied te leiden, bijvoorbeeld door een deel naar 
elders te dirigeren. Maar eenvoudig was dat niet. Neem nu eens de Zoom.

Tot 1885 stroomde veel Zoomwater via het zogenaamde Papengat en 
de Rissebeek in noordelijke richting, en belandde bij Roosendaal in de 
Vliet. Het heemraadschap wilde het Papengat afsluiten en het Zoomwater 
voortaan in westelijke richting, via Bergen op Zoom, naar de Schelde 
leiden. De sloop van de vestingwerken van die stad leek een ideale 
gelegenheid om het plan aan het gemeentebestuur voor te leggen. Maar 
eind jaren zestig van de negentiende eeuw verklaarde het stadsbestuur 
van Bergen op Zoom nog stellig daar ‘niet het minste belang’ bij te 
hebben.150 

Tien jaar later woei de wind uit een andere hoek, mogelijk die van de 
drie plaatselijke suikerfabrikanten. Het stadsbestuur nam toen zelf het 
initiatief om meer Zoomwater naar zich toe te halen. De Zoom moest 
worden verbreed, verdiept en bevaarbaar gemaakt. Bergen op Zoom 
zocht aansluiting bij de afwateringsplannen aan de andere kant van de 
grens, in de provincie Antwerpen, omdat dan meer water kon worden 
aangevoerd. Als de Belgen een 1200 meter lang kanaal groeven, kon 
water uit de Maatjes, de Stappensven en de Kalmthoutse Heide via de 
Spillebeek op de Zoom worden gebracht.151

Dat water stroomde sinds jaar en dag via Roosendaal en toen die 
gemeente er lucht van kreeg dat Bergen op Zoom de stroom wilde 
kapen, was de reactie fel. Op die manier werd aan Roosendaal ‘het zuiver 

heidewater ontnomen, waarmede 
de waterloopen in de kom der 
gemeente gedurig voorzien worden 
van versch water’. Dat was zowel 
voor het dagelijkse gebruik als voor 
de gezondheid der inwoners ‘hoogst 

noodig en wenschelijk’. Bovendien zouden zes bierbrouwerijen en ‘eene 
op zeer grooten voet ingerichte en bloeiende stijfselfabriek, die allen 
opzettelijk aan of in de korte nabijheid dier waterloopen zijn gebouwd 
met volslagen ondergang bedreigd worden.’ Drie suikerfabrieken, een 
watergraanmolen en de ‘zeer aanzienlijke scheepvaart’ kwamen dan 
eveneens in de problemen.152

Roosendaal wist te bereiken dat het water ten oosten van de spoorlijn 
Roosendaal-Antwerpen voor de gemeente beschikbaar bleef. Bergen op 
Zoom moest zich tevredenstellen met de rest van het Belgische water. In 
1885 werd het Papengat gesloten, zodat het water ook werkelijk in Bergen 
op Zoom terechtkwam. Het project, dat aanvankelijk was opgezet om 
Roosendaal te ontzien, kon worden gerealiseerd omdat Bergen op Zoom 
een grotere waterbehoefte had. Het heemraadschap subsidieerde het 
project.153

150 J. de Kruijff aan Fijnje 8-6-1852 (Project verbeterde 
afwatering der rivier de Zoom); SAB-419.1:415. 
Verslag bespreking B&W Bergen op Zoom en 
Heemraadschap R&SV met ingenieur [F.W.] van 
Gendt op 7-12-1869; SAB-419.1:415.

151 Persbericht 20-1-1926; SAB-393.1:1176.
152 B&W Rosendaal en Nispen aan GS Antwerpen, 27-

9-1878; SAB-419.1:253.
153 Bergen op Zoom aan PS NB, 18-10-1882. 

Overeenkomst Bergen op Zoom en R&SV 3-7-1883; 
SAB-419.1:415. Controle van afsluiting Papengat, 
22-12-1885; SAB-419.1:415.

met volslagen 
ondergang bedreigd
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In 1918 nam het Heemraadschap Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet 
het besluit om te zoeken naar een meer fundamentele oplossing voor 
de afwateringsproblemen van het hele stroomgebied van de Vliet. De 
opdracht werd toevertrouwd aan ingenieur M.C.E. Bongaerts, die daarin 
terzijde werd gestaan door de Vlietcommissie.154

Bongaerts zorgde voor een strikte scheiding van scheepvaart en 
afwatering door de rivier te bestemmen voor de scheepvaart en voor de 
afwatering van het gebied nieuwe kanalen in het vooruitzicht te stellen. 

Aanvankelijk leken de lage gronden nog het meeste gebaat bij een 
kanaal dat ten zuiden van de Vliet in het Volkerak uitmondde. Maar de 
eb bleek daar niet laag genoeg, slechts enkele centimeters onder het 
polderpeil. Een kanaal naar de Eendracht of via de lage gronden bij 
Bergen op Zoom bood meer perspectief. Over de afwatering van de hoge 
gronden was Bongaerts minder uitgesproken. Die kon misschien nog het 
beste via de Zoom naar de Oosterschelde worden geleid.155

Vervolgens kregen de plannen alsmaar grotere dimensies. Bongaerts 
opperde de mogelijkheid om ook het water van Boven-Mark en Aa of 
Weerijs via de Zoom af te voeren. De verbindingskanalen die daarvoor 
nodig waren, zouden mogelijk zelfs voor kleine scheepvaart kunnen 

worden ingericht. Met dat weidse perspectief sloot 
Bongaerts naadloos aan bij plannen die bij Mark & 
Dintel leefden, vooral bij heemraad C. Aarden. Het 
heemraadschap had de Nederlandsche Heidemij 
ingeschakeld om te onderzoeken of zo’n kanaal 
levensvatbaar was.156

Aarden deed er nog een schepje bovenop. Zijn kanaal voorzag niet alleen 
in de afwatering van de gronden tussen de Mark en Oosterschelde, 
maar ‘zoo mogelijk’ van de hele provincie. Hem stond een soort 
Wilhelminakanaal voor ogen, maar dan langs de Belgische grens en 
vooral bestemd voor afwatering. Zijn gedroomde kanaal begon bij de 
Zuid-Willemsvaart onder Helmond en mondde ten zuiden van Bergen op 
Zoom uit in de Oosterschelde. Voor ‘zoo eene massa water’ was de Zoom 
naar zijn oordeel veel te klein.157

Op dat moment onderzocht Bongaerts in opdracht van de provincie 
hoe het Peelwater het beste kon worden afgevoerd. Hij gaf de voorkeur 
aan een afvoer via de Maas. Aarden dacht daar anders over. Als al dat 
water werd afgevoerd via de reeds overbelaste benedenrivieren, dan zou 
dat ten koste gaan van de daarop uitwaterende gronden, waaronder die 
in zijn Heemraadschap Mark & Dintel. Maar als de provincie een directe 
verbinding met de Oosterschelde liet graven zou het mes aan twee kanten 
snijden. ‘Kan de Peel, althans een groot gedeelte daarvan, door het 
Provinciaal kanaal ontwaterd worden, zoo verbinden wij de belangen van 
het oosten aan die van het westen ... succes verzekerd.’ 

De opdracht van Mark & Dintel aan de Heidemij was nog maar net de 
deur uit of Statenlid C. Aarden en vijf anderen zetten de volgende stap. 
Zij dienden bij Provinciale Staten een motie in om Bongaerts een ontwerp 

154 Vergadering Vlietcommissie 9-9-1918; 
SAB-419.1270. 

155 Vergadering Vlietcommissie 10-2-1919; SAB-
419.1270.

156 Dijkgraaf M&D aan Nederlandsche Heide 
Maatschappij, 29-11-1918; SAB-393.1:1178. 
Notulen conferentie DB M&D met Heide 
Maatschappij 12-12-1918; SAB-393.1:1178. 
Vereenigde Ingenieursbureaux voor Bouw- en 
Waterbouwkunde en Nederlandsche Heidemij 
25-11-1919; SAB-393.1:1178.

157 Ongeadresseerd schrijven van C. Aarden [aan 
secretaris M&D], 10-2-1919; SAB-393.1:1176. 

Vervolgens kregen de plannen 
alsmaar grotere dimensies
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te laten maken voor een kanaal vanuit de Peel naar de Oosterschelde. 
Gedeputeerde Staten honoreerde de wens van de statenleden, maar koos 
een wat ruimere insteek. Het college vroeg Bongaerts om een onderzoek 
in te stellen naar de verbetering van de afwatering van Noord-Brabant, 
als één geheel beschouwd.158

Oost-Westkanalen
In zijn ‘Voorlopig rapport omtrent de verbetering der afwatering van 
Noord-Brabant’ wees Bongaerts op het heuvelachtige parcours dat 
zo’n ‘kanaal Oost-West’ moest afleggen. De etappe ging door het dal 
van de Aa, de Dommel, de Donge, de Mark, de Vliet en de Zoom. De 
Mark bij Strijbeek had zich nog het diepst ingesneden. Om daar uit 
het dal te geraken moest een hoogteverschil van minstens tien meter 
worden overwonnen. Water is kampioen afdalen, maar klimmen kan 
het niet. En omdat het niet over de heuvels kon, moest het er doorheen. 
Bongaerts maakte korte metten met die plannen: ‘Het grondverzet voor 
het uitgraven der diepe kanaalvakken zou meer dan honderd miljoen 
gulden kosten en de berging der uitkomende reusachtige grondmassa’s 
zou bovendien tot moeilijkheden van verstrekkende financiële gevolgen 
kunnen leiden.’159

158 Voorstel van C. Aarden, W.J.F. Juten, H. Verheijen, 
Charles A.J. Frenken, Kr. Timmers en A. Bax Gz., 8-7-
1919.

159 Bongaerts, Voorlopig rapport afwatering NB, 198.

Roosendaal – Molenbeek

Water is kampioen 
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Het Wilhelminakanaal leek een goed alternatief, niet in het minst omdat 
het toen vrijwel voltooid was. ‘Ware het mogelijk de zuiderparallelslooten 
van het scheepvaartkanaal doelmatig te verruimen en onderling te 
verbinden, dan zou een zeer geschikt en goed gelegen tracé voor een 
afwateringskanaal Oost-West zijn verkregen.’

Zo’n kanaal was geschikt voor de afvoer van ‘Peelwater, afkomend 
Belgisch bevloeiingswater, heiwater, Tilburgs fabriekswater en in ’t 
algemeen hemelwater uit het in België en Nederland bezuiden het 
Wilhelminakanaal gelegen gebied der Noordbrabantsche riviertjes’. 

Voor het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal had Bongaerts 
een tweede kanaal Oost-West in petto, gelegen tussen Heeswijk, ten 
zuidoosten van Den Bosch, en Oosterhout, en gedeeltelijk via het kanaal 
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Afwatering	van	Noord-Brabant,	1920	– In opdracht van Gedeputeerde Staten onderzocht M.C.E. Bongaerts de afwatering voor 
de gehele provincie. In West-Brabant wilde Bongaerts het overtollige water hoofdzakelijk in noordelijke richting afvoeren, naar de 
Bergsche Maas en het Hollandsch Diep. Alleen voor het uiterste westen had hij de Eendracht op het oog. Heemraad Aarden van het 
Heemraadschap Mark & Dintel bepleitte voor het overtollige water ten zuiden van Breda een ander tracé. Hij leidde dat het liefst in 
westelijke richting, naar de Oosterschelde.



97

1

6

2

2

3

3

4 4

5

5

Wagenberg

Terheijden
Roville

Heusden

Roosendaal

Etten Breda

Dongen

Alphen

Oosterhout

Waalwijk

Tilburg

SteenbergenEendracht

Geertruidenberg

Klundert

Moerdijk

Willemstad

Zevenbergen

Oudenbosch

Strijbeek
Bergen

op Zoom

Lage
Zwaluwe

Loon
op Zand

W e s t e r s c h e l d e

Mark

Donge

B e r g s c h e  V e l d

O o s t e r s c h e l d e

G r e v e l i n g e n

H a r i n g v l i e t

Dintel

Rd Vliet

Aa
 o

f W
ee

rij
s

M
ar

k

Zoom

Stb Vliet

V o l k e r a k

Tu
rfv

aa
rt

Wilhelminakanaal

B e r g s c h e   M a a s
A m e r

H o l l a n d s c h  D i e p 's-Hertogenbosch-Drongelen

Gilze

Rijen

0

5 km

Jan van den Noort © Rotterdam 2009

actuele hoogtelijn NAP + 2,50 m

hoogte NAP 0 tot NAP + 30 m

minder dan NAP 0

afwateringsplannen Bongaerts

afwateringsplan  Aarden

water ca. 1915

Waterschap Brabantse Delta

plaats

1 Afwatering Roosendaalsche en 
Steenbergsche Vliet

2 2de Oost-Westkanaal Aarden
3 Afleidingskanaal Zuid-Noord

4 Afvoerkanaal (Heeswijk)-Drongelen-Lage 
Zwaluwe

5 Afleidingskanaal Boven-Donge
6 Polder Nieuw Gastel

160 Bongaerts, Voorlopig rapport afwatering NB, 198-
199, 209, 199.

161 Bongaerts, Voorlopig rapport afwatering NB, 211-
214.

162 Verbetering van den algemeenen waterstaatstoestand 
van de Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet 
28-11-1919; Provincie NB Najaarszitting 1920, 
nr. 30, bijlage 2. M&D aan Bongaerts, 23-1-1922: 
SAB-393.1:1176 (bijbehorende kaart met wijzigingen 
SAB-393.1:1557).

163 C. Aarden, Plannen en toelichting bij diverse 
ontwerpen voor verbeterde waterafvoer in het 
Heemraadschap van de Mark & Dintel, 29-4-1920; 
SAB-393.1:1176. M&D aan GS, 24-7-1920; 
SAB-419.1:255.

164 Bongaerts, Nota omtrent de mogelijkheid van 
combinatie der afwatering van de Mark met die van 
den Vliet of de Eendracht, 30-10-1920; Provincie NB 
Najaarszitting 1920, nr. 30, bijlage 4.

165 M&D aan Minister van Waterstaat, december 1921; 
SAB-393.1:1214.

’s-Hertogenbosch-Drongelen. Het was overigens niet de bedoeling dat 
de Oosterhoutse haven met al dat water werd belast. Ten zuiden van 
Oosterhout zou het afwateringskanaal de richting Lage Zwaluwe kiezen, 
alwaar het moest uitmonden in het Hollandsch Diep.160

Met de werkzaamheden aan beide Oost-Westkanalen was ongeveer 
40 miljoen gulden gemoeid, dus het was wel zaak om er nog eens 
goed over na te denken. Volgens Bongaerts was het goedkoper om 
per stroomgebied oplossingen uit te werken. Dat kon al voor de 
helft van het geld. Op die manier werd bovendien een groot aantal 
samenwerkingsproblemen vermeden. Bongaerts zocht het liefst per 
gebied naar een oplossing: Oost-West? Thuis best!161

Zo wilde hij het bovenwater van de Donge onder het Wilhelmina-
kanaal door leiden, om het vervolgens via het kanaal ’s-Hertogenbosch-
Drongelen naar de Bergsche Maas te kunnen afvoeren. Voor Mark en 
Dintel stelde hij een afleidingskanaal Zuid-Noord voor, van de Belgische 
grens naar het Hollandsch Diep, met een passage onder de Mark door bij 
Roville, nabij Zevenbergen. Voor de Roosendaalsche en de Steenbergsche 
Vliet bleef hij bij zijn oorspronkelijke plan om een kanaal te graven naar 
de lage gronden bij Bergen op Zoom.162

Aarden zocht opnieuw aansluiting bij dat plan en stelde voor om het 
water van de Boven-Mark eveneens daarheen te leiden. Het tracé van 
dit Oost-Westkanaal liep niet langs de Belgische grens, maar lag iets 
noordelijker, waardoor het heuvelachtige parcours werd gemeden.163 

Maar ook dit kanaal viel bij Bongaerts in ongenade. Voor hem stond 
inmiddels vast, dat het water van de buren ‘in elk geval buiten het gebied 
van de Vliet’ moest blijven. Mark en Dintel hadden een groot achterland 
en naar verhouding erg weinig waterberging. Het in cultuur brengen 
van heidegrond, het kappen van bossen en het bemalen van lage polders 
verstoorde het evenwicht tussen aanvoer en berging van water. Door de 
toenemende ontginning van het hoge land en een intensievere bemaling 
van het lage land werd de toestand alsmaar ongunstiger. Het was zaak om 
de Vlietpolders daar niet mee te belasten.164

Tijdens de buitengewoon droge jaren 1920 en 1921 kwam niet de 
wateroverlast, maar het watertekort op de voorgrond te staan. De 
Roosendaalsche Vliet verkeerde in ‘erbarmelijken toestand door 
volslagen gebrek aan water’. Mark & Dintel was de voorbeeldige buur-
man die te hulp schoot door water via de Polder van Nieuw Gastel in de 
Roosendaalsche Vliet te pompen. ‘Vijftig dagen waren nodig om met 
centrifugaalpomp de Roosendaalsche Vliet bevaarbaar te maken.’ De 
lager gelegen Steenbergsche Vliet moest zich een tijd behelpen met zout 
water uit het Volkerak, naar verluidt ‘tot groot ongerief van den landbouw 
en gevaar voor den veestapel.’165 

Het ging weliswaar om een tijdelijke droogte, maar het was de ideale 
achtergrond voor het oppoetsen van een oud plan, een verbindingskanaal 
tussen Mark en Vliet (zie kaart p. 100). 
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Bij Stampersgat was de afstand tussen beide rivieren het kleinst. Ze 
passeerden elkaar op amper drie kilometer. Niet alleen de waterstaat 
leek gebaat bij zo’n verbindingskanaal, ook de scheepvaart zag de 
voordelen.166 

De coöperatieve suikerfabrieken van Dinteloord, Roosendaal 
en Bergen op Zoom hadden daar groot belang bij. Door de nieuwe 

verbinding zouden zij ‘ontzaggelijke’ kosten op vervoer 
kunnen uitsparen. De suiker van alle drie zou dan te 
Dinteloord worden afgewerkt, het eindproduct kon dan 
per motorboot bij het station van Roosendaal worden 
afgeleverd.167

De coöperatieve suikerfabrieken hadden sedert 
1919 een geduchte concurrent in de Centrale Suiker-

maatschappij, een fusie tussen twee suikerraffinadeurs, Wester en 
Hollandia, en de bietsuikerfabriek Van Loon & Co te Steenbergen. Aan het 
hoofd van die organisatie stond gedelegeerd commissaris J.A. van Loon, 
burgemeester van Steenbergen en dijkgraaf van het Heemraadschap 
Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet. Een verbetering van de bevaar-
baarheid van de Steenbergsche Vliet kwam ten goede aan zijn gemeente, 
zijn heemraadschap en zijn suikerfabriek. 

P.A.F. Vlekke, voorman van de coöperatieve suikerfabrieken, liet zich 
tegenover Mark & Dintel ontvallen, dat hij het een ‘enorme dwaasheid’ 
vond om de subsidies van de rijksoverheid en de provincie te gebruiken 
voor de Steenbergsche Vliet. Daar had eigenlijk alleen Steenbergen 
profijt van. Het geld kon beter aan de Roosendaalsche Vliet worden 
besteed en aan het graven van een Mark-Vlietverbinding. Vlekke trok alle 
registers open om Mark & Dintel en de gemeente Roosendaal daarvan te 
overtuigen. 

Bij Mark & Dintel was Vlekke aan het goede adres. Vooral het Mark-
Vlietkanaal gooide daar hoge ogen, maar het heemraadschap liep liever 
niet voorop. Vlekke is niet ‘geheel onbaatzuchtig’ in zijn streven naar 
die verbinding, aldus Henri van Mechelen, secretaris van Mark & Dintel, 
‘maar dat is ook juist wat we hebben moeten.’ Hij bezwoer heemraad 
Aarden om de ontboezemingen van Vlekke voorlopig geheim te houden, 
‘opdat Van Loon niet te vroeg zou gewaarschuwd worden, om een spaak 
in het wiel te gooien.’

In 1925 produceerde P. Bongaerts, broer van de inmiddels vele malen 
genoemde M.C.E. Bongaerts, op verzoek van Roosendaal, een uitgewerkt 
plan voor een Mark-Vlietkanaal.168

Schelde-Rijnverbinding
Rond die tijd circuleerde ook een plan om Antwerpen, via Roosendaal 
en Moerdijk, aan een verbinding met de Rijn te helpen (zie kaart p. 100). 
De Eerste Kamer maakte in 1927 weliswaar korte metten met dat 
Moerdijkkanaal, maar daarmee was het Belgische verlangen naar een 
verbinding tussen Schelde en Rijn niet van tafel. Wie bij de aanleg van een 

166 Van Mechelen, Heemraadschap M&D, 47, 381. 
B&W Roosendaal aan M&D, 18-5-1911; SAB-
393.1:1176. C. Aarden, ‘Nota betrekkelijk bijlage 
nr. 30 der Staten, Najaarszitting 1920’, 29-4-1920; 
Provincie NB, najaarszitting 1920, nr 58. Namens 
eenige landbouwers uit WestNoordBrabant [wsch 
C. Aarden] aan Redactie van het Weekblad van 
de Christelijke Boerenbond, 12-8-1921; SAB-
393.1:1176. 

167 M&D [wsch secretaris Van Mechelen] aan Aarden, 
23-8-1922; SAB-393.1:1176.

168 P. Bongaerts, Algemeen voorlopig plan met 
kostenbegrooting voor een scheepvaartverbinding 
van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet 
met de Mark, opgemaakt ingevolge opdracht van 
Burgemeester en Wethouders van Roosendaal bij 
missive van 12 November 1924, 1ste Afdeeling 
Nº. 223/3, 17-4-1925; SAB-393.1:1176. Max C.E. 
Bongaerts werkte vanaf 1919 met zijn jongere broer 
Paul V.E. Bongaerts in het Civiel Ingenieurs Bureau 
voor Afwateringsbelangen en Openbare Werken 
te ’s-Gravenhage. Begin jaren twintig stichtte Paul 
het Adviesbureau voor Civiel-Ingenieurswerken. In 
het gebied rond Donge en Oude Maasje bleef Max 
adviseren onder eigen naam. In de jaren veertig 
volgde Pauls zoon Rudi J.V. Bongaerts zijn vader op, 
aanvankelijk onder dezelfde naam, uiteindelijk onder 
de naam Bongaerts Kuyper en Huiswaard (BKH).

Door de nieuwe verbinding 
zouden zij ‘ontzaggelijke’ kosten 

op vervoer kunnen uitsparen
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regionale verbinding als het Mark-Vlietkanaal rekening wilde houden met 
de aanleg van dergelijke internationale verbindingen, moest een flinke 
dosis geduld hebben.169 

Als het aan Noord-Brabant lag werd Bergen op Zoom een serieuze 
concurrent van Antwerpen. Bij de internationale kanaalplannen die 
ter tafel kwamen, keek Brabant eerst en vooral of zeehaven Bergen op 
Zoom daar baat bij had. Het Moerdijkkanaal liet Bergen op Zoom links 
liggen, en viel dus niet in de prijzen. Maar het Eendrachtskanaal van 
E. van Konijnenburg bood wel enig perspectief op herstel van Bergen 
op Zoom als zeehaven. Het volgde een westelijker tracé, van Bath, via 
Oosterschelde en Eendracht naar Dintelsas.170 

Zowel Vliet als Mark en Dintel werden geacht het Eendrachtskanaal 
van voldoende water te voorzien. Daartoe zou een kanaal worden 
gegraven tussen beide rivieren en het Eendrachtkanaal. Als dat een beetje 
handig aansloot kon het ook van groot nut zijn voor de vaart tussen 
beide rivieren. Het Eendrachtskanaal zou het benedenpand van de Vliet 
kruisen. Daardoor was de aanvoer van water verzekerd, maar voor de 
vaart op Roosendaal en verder was extra schutten vereist.171 

169 J.F.L. Krugers (secretaris Waterschapsbond), De Rijn-
Schelde-verbinding en de afwateringsbelangen van 
Westelijk Noordbrabant, april 1932; RAT-1141:353. 

170 E. van Konijnenburg, Nota betreffende de verbetering 
van het Hellegat in verband met de Mossel- en 
Oester cultuur op Krammer en Grevelingen 
(’s-Gravenhage1931); SAB-393.1:1180. De 
nieuwe Schelde-Rijnverbinding en het Dagblad van 
Noord-Brabant (en Zeeland), januari 1932; SAB-
393.1:1181. 

171 Schetskaarten uitgegeven door de Nationale Unie, 
februari 1932; SAB-393.1:1181.

Moerdijk – Haven
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In een openbare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 
in de goed gevulde ‘groote zaal der Sociëteit Thalia’ te Bergen op Zoom, 
werd M.C.E. Bongaerts in de gelegenheid gesteld om zijn plannen voor 
een Schelde-Rijnverbinding toe te lichten. Hij stelde voor om daarvoor 
een tracé aan te houden dat dichter bij Bergen op Zoom lag, en niet in, 
maar ten oosten van de Eendracht was geprojecteerd. 

Dat had nogal wat voordelen. Voor dit relaas is vooral van belang 
dat het beter aansloot op het Mark-Vlietkanaal dat Bongaerts’ broer in 
1925 tekende. Dat lag hoger dan het Eendrachtskanaal en sloot aan op 
het bovenpand van de Vliet, waardoor schepen van en naar Roosendaal 
doorgaans geen sluizen hoefden te passeren. Het plan van Bongaerts 
voorzag bovendien in een verbinding met Zeeuws-Vlaanderen en in een 
aftakking van de Vliet naar het Albertkanaal-in-aanleg.172 

172 Notulen van de openbare vergadering der Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk 
Noordbrabant, 30-11-1931; RAT-1141:353. De 
nieuwe Schelde-Rijnverbinding en het Dagblad van 
Noord-brabant (en Zeeland), januari 1932, 27-28; 
SAB-393.1:1181.
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Moerdijkkanaal

Eendrachtskanaal  

water ca. 1915

Waterschap Brabantse Delta

plaats

1 Schelde-Rijnkanaal
2 goederenspoorlijn
3 Binnenhaven

4 Dokhaven
5 Mark-Vlietkanaal
6 Vliet naar Albertkanaal

Plannen	voor	een	verbinding	tussen	Schelde	en	Rijn	in	de	jaren	twintig	van	de	twintigste	eeuw – Een directe verbinding tussen 
Antwerpen en de Rijn stond haaks op de wens van Noord-Brabant om bij Bergen op Zoom zeehavenactivieiten te ontwikkelen. E. van 
Konijnenburg en M.C.E. Bongaerts tekenden alternatieven die beter aansloten bij de aspiraties van Bergen op Zoom.
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Bongaerts had een veelomvattend plan op tafel gelegd, dat brede steun 
genoot in Brabant en Zeeland. In een terugblik op de bijeenkomst in 
Thalia putte het ‘Dagblad van Noord-Brabant’ zich uit in superlatieven: 
‘Zij is een demonstratie geworden ... Zij is een programma voor de 
toekomst geworden ... Zij heeft een wachtwoord geschapen ... Wij willen 
dan ook de hoop koesteren, dat men boven den Moerdijk zal inzien, van 
welk een uitnemend Nederlandsch belang een oplossing der Schelde-
Rijnverbinding in den geest van het Brabantsch verlangen zal zijn.’ 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor westelijk Noord-
Brabant vroeg P. Bongaerts om een algemeen plan voor het westen van 
de provincie te maken, waarin zowel de afwatering, als de scheepvaart 
en de watervoorziening aan de orde werden gesteld. In het rapport, dat 
in 1934 verscheen, deed Bongaerts verslag van breed overleg tussen de 
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Eén	zoete	boezem	van	Oosterhout	tot	Bergen	op	Zoom,	1934 – P. Bongaerts tekende in 1934 een plan voor de binnenwateren 
tussen Oosterhout en Bergen op Zoom. Zijn voorstel voorzag in de aanleg van drie extra kanalen en de realisatie van een 
aaneengesloten zoete boezem met drie waterniveaus.
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heemraadschappen en de grote gemeenten. Het streven was erop gericht 
om de beschikking te krijgen over ‘één zoete boezem van Oosterhout tot 
Bergen op Zoom, tevens ingericht als kanaal voor de scheepvaart, in al 
haar binnenlandschen omvang.’173 

Een groot deel lag er al. De ontbrekende schakels waren: het Mark-
Vlietkanaal en een verbinding tussen de Vliet en Bergen op Zoom; 
beide speelden een prominente rol in de plannen van M.C.E. Bongaerts 
voor het nieuwe Schelde-Rijnkanaal. Het kanaal tussen de Vliet en 
Bergen op Zoom had prioriteit. Voor de afwatering was bovendien een 
afleidingskanaal voorzien van Terheijden naar ’s-Heerenhuis aan het 
Hollandsch Diep.

De ‘zoete boezem’ bestond uit drie delen met ieder een eigen niveau. 
Op het oostelijk deel van de boezem, tussen Breda en ’s-Heerenhuis, 
werd gerekend met een waterpeil gelijk aan nap. Het middendeel werd 
gevormd door het benedenpand van Mark en Dintel, het bovenpand van 
de Vliet en de te graven verbinding tussen beide, het Mark-Vlietkanaal. 
Daarop was een lager niveau van nap - 0,50 m voorzien. In het uiterste 
westen bestond de boezem uit het benedenpand van de Vliet en een te 
graven verbinding met Bergen op Zoom, beide op een nog lager niveau 
van nap - 1,50 m.174

Alle goede bedoelingen ten spijt, Gedeputeerde Staten negeerde het 
rapport van P. Bongaerts volledig en legde het initiatief bij Provinciale 
Waterstaat. Het kanaal tussen de Vliet en Bergen op Zoom verdween ach-
ter de horizon. Het onderzoeksverslag, dat in 1936 werd gepresenteerd, 
had een veel minder weidse strekking dan Bongaerts’ voorstellen. Het 
boog zich enkel over de vraag hoe de afwatering van Mark en Dintel het 
beste kon worden verbeterd.175

Provinciale Waterstaat had 
het overtollige water nog het 
liefst afgeleid via een aanzienlijk 
verbeterde Roode Vaart naar het 
Hollandsch Diep. Maar in de kern 
van Zevenbergen was daar weinig 
ruimte voor. Provinciale Waterstaat 

wilde dat probleem omzeilen door de aanleg van een vier kilometer lang 
kanaal tussen de Mark bij Roville en het café Hou mannen hou aan de 
Roode Vaart (zie kaart p. 101). De provincie kon aansluitend volstaan 
met het verbeteren van de Roode Vaart ten noorden van Zevenbergen en 
de aanleg van een nieuwe schut- en uitwateringssluis bij het Hollandsch 
Diep.176

Als het aan Provinciale Waterstaat lag, werden de waterschappen De 
Aa of Weerijs en De Boven-Mark opgeheven en kreeg Mark & Dintel het 
beheer over het stroomgebied tot aan de Belgische grens. Het liet zich 
aanzien dat ook Haven & Sassen zijn langste tijd had gehad. Na de aanleg 
van het kanaal Roville zouden de werkzaamheden nog zo weinig om het 
lijf hebben dat het heemraadschap net zo goed kon worden opgeheven.177

Het liet zich aanzien dat ook Haven & 
Sassen zijn langste tijd had gehad 

173 Algemeen Voorloopig plan voor het maken van 
werken tot verbetering van Afwatering-, Scheepvaart- 
en watervoorziening in Westelijk Noordbrabant, 
januari 1934, 2; SAB-419.1:269.

174 Algemeen Voorloopig plan voor het maken van 
werken tot verbetering van Afwatering-, Scheepvaart- 
en watervoorziening in Westelijk Noordbrabant, 
januari 1934, 8; SAB-419.1:269.

175 Verbetering der afwatering van het stroomgebied 
van de Mark en Dintel, verslag van een bespreking 
op 26-4-1934 in het Gouvernementsgebouw te Den 
Bosch; SAB-419.1:269.

176 Verslag inzake onderzoek verbetering afwatering 
M&D, 93, 129. Bongaerts, Het gebied van Mark en 
Dintel, februari 1929, 13; SAB-394:263.

177 Verslag inzake onderzoek verbetering afwatering 
M&D, 137; SAB-394:263.
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Geduld was een schone zaak
De opheffing van Haven & Sassen had twaalf jaar later plaats, in 1975 
werd pas een Schelde-Rijnverbinding voltooid en de aanleg van het 
Mark-Vlietkanaal liet tot 1983 op zich wachten. Geduld was een schone 
zaak, vooral in Brabant. Subsidie van de rijksoverheid en de provincie 
was essentieel en mogelijk was de kans op succes wat groter als Rijks- 
dan wel Provinciale Waterstaat het plan had ontworpen. Mark & Dintel 
liet zich jarenlang adviseren door de districtsingenieur van Waterstaat, 
toch bleven veel plannen steken in de ontwerpfase. Het was ook een 
pre als de maker van de plannen kon bogen op enige naam en faam. 
Waterstaatsingenieur en oud-minister van Waterstaat M.C.E. Bongaerts 
was om die reden in Brabant erg in trek. Bij vrijwel alle Brabantse plannen 
waren hij of zijn broer of later diens zoon direct betrokken. Maar zelfs de 
inzet van een oud-minister bleek geen garantie voor succes.

Oosterhout – Weststad 
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Langs  
Donge 
en Oude 
Maasje

In het voorgaande hoofdstuk kwamen vooral het midden en 
westen van de Brabantse delta aan bod. De regio oost, rond de 
Donge en het Oude Maasje, verdient nog enige aandacht en dus 
richten we de blik nogmaals op de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Aanvankelijk had de lappendeken van waterschappen hier 
nauwelijks enige samenhang, heemraadschappen ontbraken 
volledig. Maar ook hier kwam de samenwerking van de grond, zij 
het dat bij de Donge de tweedracht tussen Boven- en Beneden-
Donge werd meegebakken.

Hoofdstuk 6



106

Waterschappen De Donge en De Beneden Donge
Wie stroomopwaarts zoekt naar de oorsprong van de Donge komt uit bij 
een beekje ten oosten van Baarle-Nassau, met een heel andere naam. De 
oorsprong van de Donge heet Leij. Voorbij Riel wordt het beekje heel even 
Oude Leij genoemd, waarna het tien kilometer van de oorsprong eindelijk 
Donge heet. De Leij blijft nog een tijdje in beeld, want de Donge neemt 
water op van de Leij, de Kleine Leij, de Groote Leij, de Eerste Leij, de 
Hultensche Leij, de Schorstraatse Leij en de Vaartse Leij. Deze waterlopen 
hebben doorgaans een natuurlijke oorsprong, zij het dat de natuur hier 
en daar een handje is geholpen. De naam Leij lijkt dat te bevestigen; het 
water werd al vroeg geleid, of afgeleid. De toekomst van de Donge had 
nog veel meer leiden en afleiden in petto.178

In menig stroomgebied was de benedenrivier niet berekend op de 
incidenteel hoge afvoeren van de bovenrivier. Het Ministerie van Land-
bouw, Nijverheid en Handel wilde graag weten hoe het probleemwater in 
zo’n geval doeltreffend kon worden afgeleid. De Heidemij en het piep-
jonge ingenieursbureau dhv, dat toen nog Vereenigde Ingenieursbureaux 
voor Bouw- en Waterbouwkunde te Rotterdam en ’s-Gravenhage heette, 
werden met het onderzoek belast. De keuze van beide bureaus viel ‘als 
vanzelf ’ op de Donge, omdat die rivier zich uitstekend zou lenen voor het 
beoogde doel.179

De aanleg van het Wilhelminakanaal, tussen de Zuid-Willemsvaart en 
Oosterhout, waartoe in 1905 was besloten, verhoogde de aantrekkelijk-
heid. De nabijheid van zo’n belangrijke nieuwe vervoersader maakte het 
een stuk interessanter om de woeste gronden langs de Boven-Donge 
in cultuur te brengen. De ingenieursbureaus brachten zowel de kansen 
als de problemen in beeld: ‘Langs alle loopen komen, naast bouw- en 

graslanden van uitstekende kwaliteit ... groote uit-
gestrektheden broekgronden en lage heide voor, die 
zeer goed cultuurland kunnen worden.’ Maar vrijwel 
zonder uitzondering hadden ze te lijden onder een 
‘gebrekkigen waterafvoer, welke jaarlijks zichtbaar 
slechter wordt’.180

De grens tussen Boven- en Beneden-Donge lag in de gemeente 
Dongen. Daar kon met goed fatsoen hooguit zevenenhalve kubieke meter 
per seconde passeren, maar op hoogtijdagen voerde de Donge ruim tien 
kubieke meter per seconde aan. De ingenieurs stelden voor om ruim vier 
kubieke meter af te leiden via het Wilhelminakanaal, zodat de Beneden-
Donge nog hooguit zes kubieke meter bovenwater hoefde af te voeren. 
De herschikking van al die Leijen gaf nogal wat extra werk en kostte dus 
extra geld. De financiering en het toekomstige onderhoud vergden extra 
aandacht: ‘Oprichting van een waterschap is dus dringend nodig.’181

F. Vonk de Both, burgemeester van Tilburg, ging daar prompt op in en 
nodigde zijn collega’s van Dongen, Gilze en Alphen ten gemeentehuize. 
Hun initiatief om een waterschap op te richten werd zeer positief 
ontvangen door Gedeputeerde Staten, met dien verstande, ‘dat wij Uwe 

178 Van Putten, ‘Waterlopen’. J.P. van Lonkhuyzen en 
B.A. Verheij, Rapport behoorende bij het ontwerp 
tot verbetering van De Donge, 16-1-1919; 
RAT-1153:171.

179 Ibidem.
180 Ibidem.
181 Ibidem. Bongaerts, Voorlopig rapport verbetering 

afwatering NB, 88: 12 kubieke meter per seconde.

gebrekkigen waterafvoer, welke 
jaarlijks zichtbaar slechter wordt
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voorstellen deswege en de daarmee samenhangende plannen, welke van 
groot belang beloven te worden, gaarne bij de Staten van dit gewest zullen 
ondersteunen.’ Begin 1921 werd het oprichtingsbesluit van Waterschap 
De Donge door de provincie vastgesteld (zie kaart p. 108).182

Terwijl aan de Boven-Donge plannen werden gemaakt voor het afleiden 
van het Dongewater, werd aan de Beneden-Donge eigenlijk alleen 
vernomen, en dan nog bij geruchte, dat ‘een zeer groot waterschap van 
de Belgische grens af tot aan de Donge’ in de steigers stond, en dat ‘een 
ongunstige wijziging in den tegenwoordigen waterstand’ het gevolg 
kon zijn. De waterschappen langs de Beneden-Donge hadden er alle 
begrip voor dat de zuiderburen de afwatering van hun gronden wilden 
verbeteren, maar ze waren er niet gerust op dat het ook voor hen een 
verbetering zou blijken. Ze wilden hoe dan ook voorkomen dat de 
Beneden-Donge werd gebruikt ‘als afvoerkanaal voor al het water van 
die enorme uitgestrektheid grond en niet minder van het verpestende 
fabriekswater en vuilnis van Tilburg.’ Hun rivier kon dat water allemaal 
niet verwerken en de vruchtbare bouw- en weilanden langs de Beneden-
Donge zouden in een ‘hoopelooze toestand’ geraken.183

182 GS NB aan Het Comité voor de oprichting van 
een waterschap de rivier de Donge, 2-4-1919; 
RAT-1153:12. Oprichtingsbesluit 11-1-1921; 
Provinciaal blad van NB 1921, nr. 15. Bijzonder 
reglement, 27-7-1923; RAT-1153:12.

183 Waterschap De Polder van ’s-Gravemoer aan PS NB 
april 1920; RAT-1175:408.

Baarle-Nassau – Het Goordonk
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Bezwaren werden verzonden, zowel aan de provincie als aan de 
minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. De waterschappen langs 
de Beneden-Donge bundelden hun krachten in een overkoepelend 
Waterschap De Beneden Donge, waarvan de begrenzing begin 1922, 
een jaar en een dag na die van De (Boven) Donge, door Provinciale 
Staten werd vastgesteld. De samenwerking was weliswaar uit defensieve 
overwegingen tot stand gekomen, maar de waterschappen langs de 
Beneden-Donge spraken voortaan met één mond.184

In Provinciale Staten was de wens geuit om de afwatering van Noord-
Brabant op een hoger plan te tillen en deze, meer dan voorheen, als één 
geheel te beschouwen. Waterstaatsingenieur Bongaerts, die gevraagd 
was om zijn licht op de zaak te laten schijnen, ging daar een eind in 

184 Commissie van Voorbereiding 12-3-1920; RAT-
1175:408.
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Waterschappen	langs	de	Donge	en	het	Oude	Maasje	1920-1928	– Waterschap De Donge werd in 1920 opgericht ter verbetering 
van de afvoer van het bovenwater van die rivier. De waterschappen benedenstrooms vreesden dat de grotere toevloed van bovenwater 
hen parten zou spelen. In 1921 verenigden zij zich in Waterschap De Beneden Donge. In 1928 nam het provinciebestuur het initiatief 
om ook de waterschapsbelangen langs het Oude Maasje te verenigen. Die werden vanaf 1928 behartigd door Waterschap Het 
Zuiderafwateringskanaal.
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mee, maar trok uiteindelijk de conclusie dat het vaak veel goedkoper 
was om de afwatering per stroomgebied te regelen (zie kaart p. 96-
97). Bongaerts stelde voor om de overdaad van de Boven-Donge in 
noordoostelijke richting af te leiden, met de Bergsche Maas als mogelijke 
eindbestemming. Hij tekende een vijftien kilometer lang kanaal tussen 
Rijen en het Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen (zie 
kaart p. 111). Het afvalwater van de opkomende industriestad Tilburg 
kon volgens hem ook zonder bezwaar via die route worden afgevoerd. 
Hij beschouwde dat als een zegen, want: ‘Dit plantendoodende water 
zou bij de herhaaldelijk voorkomende overstroomingen, uitgestrekte 
oeverlanden in een woestenij kunnen veranderen.’185

Waterschap De Beneden Donge was voorstander van een afleiding 
naar het westen, naar de Sint Oelbertspolder. Sedert de aanleg van het 
Markkanaal, dat ruim vier meter diep in het landschap was uitgesneden, 
waren de gronden daar volledig uitgedroogd; het grondwater zou daar 
plotseling ook meters lager staan. Het water van de Boven-Donge, al 
dan niet aangevoerd via het Wilhelminakanaal, kon het tij misschien nog 
keren. Maar de kans dat via zo’n afleiding tijdig voldoende water kon 
worden aangevoerd, was niet zo groot, net als de kans dat de Beneden-
Donge dan van overstromingen verschoond bleef.186

Naast al deze afleidingsplannen voor de Boven-Donge waren ook 
plannen in de maak voor de monding van de rivier. Waterschap De 
Beneden Donge overwoog om de rivier bij Geertruidenberg af te sluiten 
en de afvoer zes kilometer westelijker te leggen, in het Gat van de Ham, 
bij Hooge Zwaluwe. Daar was de eb een meter lager, waardoor het 
overtollige water haast vanzelf de goede richting zou kiezen en geen dure 
gemalen vereist waren.187 

In 1927 kwam Bongaerts met het plan om de Dongemond niet 
definitief, maar alleen ‘bij opkomenden stormvloed tijdelijk af te sluiten’. 
Bongaerts, die zich op verzoek van Waterschap De Beneden Donge aan 
de tekentafel had gezet, hoopte op die manier kool en geit te sparen. Hij 
wilde mogelijke schade tijdens stormvloeden letterlijk buiten de deur 
houden, maar zodra het gevaar was geweken, konden de sluisdeuren weer 
worden geopend en hielden eb en vloed de stroom op diepte.188

Als in zo’n afsluiting een schutsluis vereist was, zou die vrij duur 
uitvallen. En als de vaart op Geertruidenberg en Oosterhout tijdens 
de afsluiting door moest kunnen gaan, dan was zelfs een vrij grote 
schutsluis vereist. Beide plaatsen zouden hun verbinding met open water 
kunnen behouden als voor de afsluiting van de Donge een zuidelijker 
punt werd gekozen. Bongaerts dacht daarom aan een afsluiting van de 
Donge stroomopwaarts, ten oosten van de Oosterhoutse Haven. Het 
scheepvaartverkeer van en naar Oosterhout werd dan geen strobreed in 
de weg gelegd en de schutsluis kon zo achterwege blijven. Stroomafwaarts 
moesten de kaden dan wel worden verhoogd tot nap + 4,00 m. De kaden 
langs de Oosterhoutse haven moesten eveneens op dat niveau worden 
gebracht.

185 Bongaerts, Voorlopig rapport verbetering afwatering 
NB, 89-95.

186 J.F.L. Krugers, Rapport van het onderzoek naar de 
landbouwkundige toestanden in de Dongepolders, 
naar aanleiding van de plannen tot overname 
en versterking der bemaling, 26-5-1928, 8, 12, 
25-26, 29-30; RAT-1141:507. Handelingen 
Tweede Kamer 21-11-1929, 585. ‘Nota IX, De St. 
Oelbertspolder’, In: Bongaerts, Verbetering van de 
waterstaatstoestand in het stroomgebied van de 
Donge, 25-11-1927; RAT-1141:352.

187 Eind negentiende eeuw was die gedachte al eens 
geventileerd, maar vanwege de hoge kosten was het 
plan verlaten. Hierover: Bongaerts, Scheiding Maas 
en Waal, 142.

188 Bongaerts, Voorlopig rapport, Verbetering van de 
afwatering in het stroomgebied van de Donge, 
12-4-1927; RAT-1153:171. Bongaerts, Nota, 
inzake een avant-project voor de verbetering 
van de Afwatering in het stroomgebied van de 
Donge, 10-6-1927, 4; RAT-1153:171. Bongaerts, 
Verbetering van de waterstaatstoestand in het 
stroomgebied van de Donge, 25-11-1927, 15, 
20-21; RAT-1141:352. Hoofdingenieur Provinciale 
Waterstaat J. Kersemaekers aan GS NB 15-1-1929; 
RAT-1141:407a. Repliek Bongaerts 9-3-1929; 
RAT-1141:435. J. Kersemaekers aan GS NB 
10-6-1929; RAT-1141:407a. Bongaerts aan De 
Beneden Donge 8-7-1929, 2; RAT-1141:435. 
Rede F.J. van de Reyt, PS NB, najaarszitting 1930; 
RAT-1141:435.
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Afleiden en afsluiten van de Donge
Door de Donge tijdens stormvloeden af te sluiten werd het buitenwater 
op afstand gehouden. Het ging weliswaar om een tijdelijke afsluiting, 
maar voor de afvoer van het bovenwater van de Donge moest niettemin 
een oplossing worden gevonden. Bongaerts stelde voor om het water 
af te leiden via de Oosterhoutse haven en naar het Afwateringskanaal 
’s-Hertogenbosch-Drongelen.

Hij tekende een afvoerkanaal van de Boven-Donge naar de Ooster-
houtse haven, parallel aan het Wilhelminakanaal. Het waterbezwaar 
van zo’n 11.000 ha werd dan weliswaar doeltreffend afgeleid, maar het 
was te voorzien dat het peil van de Oosterhoutse haven, bij een aanvoer 
van ruim zes kubieke meter water per seconde, flink zou stijgen. En dat 
had weer consequenties voor de aangrenzende polders. Bongaerts: ‘...de 
Brieltjespolder en de aangelegen gronden die mede op het Steelhovensche 
Vaartje loozen zijn thans reeds met hun peil zoo krap aan de maat dat zij 
van elke wijziging in den lagen waterstand nadeel vreezen, hoe gering 
die ook moge zijn en in welke periode van weer en wind die ook mogen 
optreden.’ Hij stelde voor om de Steelhovense Vaart te voorzien van 
een elektrisch gemaal en ‘eenige verruiming van waterleidingen om de 
toestrooming van het hemelwater naar het gemaal te verzekeren.’189 

A. Roebroek, rentmeester der Domeinen in het rentambt Oosterhout, 
was er niet helemaal gerust op dat het probleem zo de wereld uit was: 
‘Het wil mij voorkomen, dat, waar hier veel landbouwers wonen, die 
ten zeerste gedupeerd werden door de verslechtering van den Sint 
Oelbertspolder, het niet juist en tactisch zoude zijn, om niet reeds bij 
de indiening der plannen zoodanige maatregelen voor te bereiden, die 
de belangen van Westpolder c.a. absoluut veilig stellen. Is eenmaal een 
waterstaatswerk tot stand gebracht, dan duurt het gewoonlijk jaren eer 
de “glad te strijken plooien” glad gestreken zijn: veelal blijven de rimpels - 
de oorzaken van veel tegenkantingen in de polders - bestaan.’190

De tweede afleiding die Bongaerts op het oog had, liep naar het 
Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen. Die afleiding had wel 
enige gelijkenis met het kanaal dat Bongaerts in 1920 tekende (zie kaart 
p. 96), maar het voerde ander water af, had een andere loop en was een 
stuk kleiner. Het was zijn bedoeling om de neerslag op de Loonsche Heide 
uit de ’s-Gravenmoersche Vaart te houden, en daarmee uit de Donge. Als 
dat water naar Drongelen stroomde, werd de Beneden-Donge ontlast 
van de afvoer van ruim 4000 ha. En dat hoefde niet eens veel te kosten. 
‘Het kanaal doorsnijdt in hoofdzaak woeste heidegronden en valt geheel 
buiten de bestaande bebouwing’.191

De afleidingsplannen van Bongaerts werden kritisch gevolgd, maar 
zijn afsluitingsplannen vingen de meeste tegenwind. Gemeenten en 
industrieën langs de Dongemond voelden zich letterlijk en figuurlijk 
buitengesloten. Het was allesbehalve aantrekkelijk om bij stormvloed op 
de eerste rang te zitten. Als de plannen doorgingen waren ‘zeer groote 

189 ‘Nota X, Omtrent de gronden ten westen van het 
buitenpand van het Wilhelminakanaal, loozende op 
het Steelhovensch Vaartje’, In: Bongaerts, Verbetering 
van de waterstaatstoestand in het stroomgebied van 
de Donge, 25-11-1927; RAT-1141:352.

190 Rentmeester der Domeinen A. Roebroek aan M. 
Bongaerts 5-1-1928; RAT-1141:435.

191 ‘Nota XI, Afleidingskanaal van de Loonsche 
Heide’, In: Bongaerts, Verbetering van de 
waterstaatstoestand in het stroomgebied van de 
Donge, 25-11-1927; RAT-1141:352.
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gevaren’ te duchten ‘en enorme, ja zelfs ruïneuze schaden ... wijl door 
de verkleining van de bergruimte voor het opstuwend water, dit alsdan 
stellig en zeker, eene veel grootere hoogte zal bereiken, dan bij den 
stormvloed van 26 November j.l. is geconstateerd [1928: nap + 2,90 m 
aan de brug te Geertruidenberg] en nog belangrijk hooger, indien 
toekomstplannen, zooals de indijking van den Biesbosch en afsluiting van 
het Oude Maasje, eventueel tot uitvoering zouden komen...’192

H. Allard, burgemeester van Geertruidenberg, oud-dijkgraaf van 
de Emiliapolder en directeur van de Steenfabriek aan de Dongemond, 
was voorman van het protest. Bij de minister van Waterstaat klaagde 
hij zijn nood over ‘de wellicht niet goed bedachte ... hoogst onbillijke 
redeneering dat, terwijl voor de industrieën en bedrijven, gevestigd langs 192 Adres H. Allard c.s., zj 1929; RAT-1141:435.

en enorme,  
ja zelfs ruïneuze 

schaden

Wagenberg

Terheijden

Etten

Breda

Dongen

Oosterhout

Waalwijk

Tilburg

Geertruidenberg

Raamsdonk

Klundert

Moerdijk

Zevenbergen

Oudenbosch

‘s-Gravenmoer 

Loonschen Heikant

Loonsche 
Heide 

Loonsche
Duinen

Kaatsheuvel

Loon op
Zand

Rijen

Donge

1

2
3

4

5

5

6

4

H o l l a n d s c h  D i e p

Mark

B e r g s c h e   M a a sA m e r

Aa
 o

f W
ee

rij
s

Markk
anaal

Wilhelminakanaal

Gat van de Ham

's-Hertogenbosch-Drongelen

0

3 km

11.900 ha

5100 ha 690 ha

1450 ha
1750 ha

2090 ha
2570 ha

4000 ha

4300 ha

5100 ha
6800 ha

8710 ha
10.000 ha

10.415 ha
10.765 ha

10.965 ha

Jan van den Noort © Rotterdam 2009

actuele hoogtelijn NAP + 2,50 m

hoogte NAP 0 tot NAP + 30 m

minder dan NAP 0

afleiding op Wilhelminakanaal

Afleidingskanaal Oosterhout

Afleidingskanaal Loonsche Heide

water ca. 1915

Waterschap Brabantse Delta

plaats

1 Dongecentrale
2 Brieltjespolder en Steelhovense Vaart
3 afsluitingsvoorstel Bongaerts 1927

4 Haven van Oosterhout
5 Sint Oelbertspolder
6 Ten westen van de Vrijhoevensche Vaart

Plannen	voor	het	ontlasten	van	de	Donge	in	de	jaren	twintig – M.C.E. Bongaerts deed drie suggesties voor de afvoer van het 
bovenwater van de Donge. Ruim 10.000 ha kon desgewenst via de haven Oosterhout afwateren. Hij tekende twee kleinere afleidingen, 
naar het Wilhelminakanaal en naar het Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen, die samen de afwatering van een vergelijkbaar 
areaal konden verzorgen.
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de rechterzijde van de Donge, wèl het noodige zal worden gedaan om hun 
terreinen en gebouwen stormvloedvrij te maken, de ondergeteekenden 
zulks voor eigen rekening zouden moeten doen...’193

Bongaerts beriep zich op het waterschapsrecht. Volgens hem lag het 
niet op de weg van de waterschappen ‘om middelen te beramen, ten einde 
buiten hun gebied of waterschapsverband liggend gebied - hetzij polder 
of Gemeente - voor wateroverlast te behoeden, wanneer zij zich zelf 
tegen overstrooming beschermen.’ Niettemin werd het Bergse probleem 
vrij snel de wereld uit geholpen, door de dijken ter plekke dichter 
langs de rivier te leggen. Maar daarmee was de kous niet af. Bongaerts: 
‘Ik ontveins mij geenszins dat de heeren Allard c.s. tegen het project 
bezwaren zullen blijven opperen, omdat zij nu eenmaal tot de afsluiting 
van de Donge aan den Dongemond willen komen en tevens tot indijking 
van een deel van den Noordbrabantschen Biesbosch.’194

De wateroverlast die de beetwortelsuikerfabriek Statendam onder-
vond, werd eigenlijk voor lief genomen. Die stond sinds de verlegging 
van de Maasmond regelmatig een paar decimeter onder water en bij de 
voorgenomen afsluiting zou dat niet beter worden. Terreinverhoging 
leek hier de aangewezen weg, maar gezien de ongunstige verhoudingen 
in de Nederlandse suikerindustrie ontbrak daarvoor de basis. De directie 
overwoog de fabriek na de lopende campagne voorgoed buiten gebruik te 
stellen.195

De elektriciteitscentrale die de pnem in 1919 aan de Dongemond 
had gebouwd, vormde wel een serieus struikelblok. Rijkswaterstaat 
rekende voor dat het water bij de Dongecentrale tijdens de stormvloed 
van 26 november 1928 tot ongeveer nap + 2,80 m was gestegen. Bij die 
stand stak het fabrieksgebouw slechts 12 cm boven het water uit, volgens 
Rijkswaterstaat ‘geen grote marge van veiligheid’.196

Bongaerts zag dat net iets anders. Volgens hem reikte de vloed van 
26 november tot hooguit nap + 2,60 m. De bouwers van de centrale 
waren uitgegaan van een vloed van maximaal nap + 3,00 m. Een 
veiligheidsmarge van veertig centimeter leek hem wel voldoende. Na de 
afsluiting van de Donge zou het peil immers hooguit ‘eenige centimeters 
hooger’ uitvallen. Extra maatregelen waren dus niet vereist. Bovendien 
kon het terrein desgewenst, ‘zonder bezwaar en zonder eenigszins 
beteekenende kosten’, worden verhoogd.197 

De behoefte aan deskundige onderbouwing van het gelijk was groot. 
Bongaerts vroeg het piepjonge Waterbouwkundig laboratorium Delft 
om advies, maar dat kon voor ‘dergelijk fijn en ingewikkeld werk als 
het voorstellen der getijbeweging in de Donge’ geen modelproeven 
aanbevelen, ‘noch in Delft, noch elders’. Bongaerts: ‘De verschillende 
instanties blijven derhalve aangewezen op het vertrouwen in hunne 
deskundigen.’198

Twee maanden later kreeg Bongaerts steun uit onverwachte hoek. 
Tijdens een stormvloed in de nacht van 17 op 18 januari 1931 was de 
Dongedijk bij Raamsdonk bezweken. Het bestuur van waterschap 

193 Adres H. Allard c.s., zj 1929; RAT-1141:435.
194 Bongaerts aan De Beneden Donge, 8-7-1929, 5; 

RAT-1141:435. Bongaerts aan De Beneden Donge 
11-11-1930; RAT-1141:435.

195 Bongaerts aan De Beneden Donge 11-11-1930; 
RAT-1141:435.

196 A.L. de Gelder, Rijkswaterstaat directie NB aan 
Commissaris van de Koningin NB 17-6-1930; RAT-
1141:407a.

197 Bongaerts aan De Beneden Donge 11-11-1930; 
RAT-1141:435.

198 Bongaerts aan De Beneden Donge 11-11-1930; 
RAT-1141:435.
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De Beneden Donge schreef hem dat de dijkbreuk ‘tamelijk veel 
schade’ veroorzaakt had, ‘terwijl de Kerkdiensten van de rk Kerk 
te Raamsdonkdorp niet konden plaats hebben.’ En: ‘Was het door 
u ontworpen plan uitgevoerd dan zou deze doorbraak niet zijn 
voorgekomen.’199

Provinciale Waterstaat trok de conclusie dat de Dongecentrale 
inderdaad geen gevaar liep. Het gebouw kwam niet aan overstromen toe, 
omdat het water een andere uitweg koos en bij een veel lager peil reeds 
over de kaden begon te stromen. Maar als de Donge volgens het plan-
Bongaerts werd afgesloten, dat wil zeggen ten zuiden van de centrale, 
en de dijken langs de Dongemond werden verhoogd, dan kon het water 
niet meer over die dijk stromen en kon de veiligheid niet meer worden 
gegarandeerd. 

Met een afsluiting ten noorden van de Dongecentrale kon Provinciale 
Waterstaat die garantie evenmin geven. Vooral bij zware regenval zou 
de afvoer van Dongewater gestremd worden en kon het water achter de 
sluizen zo hoog worden opgestuwd, dat de Dongecentrale eveneens in de 

199 De Beneden Donge aan Bongaerts 26-1-1931; 
RAT-1141: 435.

Geertruidenberg – Wim Letschertbrug



114

problemen kwam. Wat dat betreft maakte het niet uit of je door de hond 
of de kat gebeten werd.200

Afsluiten op de lange baan
In de tweede helft van 1931 werd bekend dat de Rijksoverheid de 
afsluiting van de Dongemond op de lange baan had geschoven. Het was 
niet langer de vraag of de afsluiting voor dan wel achter de Dongecentrale 
zou worden gerealiseerd. De nieuwe opgaaf was uit te zoeken hoe de 
afsluiting van de Donge kon worden gecombineerd met de afsluiting van 
het Oude Maasje en de bedijking van de Biesbosch. Als die drie zaken 
namelijk niet op elkaar werden afgestemd zou het ene ten koste gaan 
van het andere. Een staatscommissie onder leiding van oud-inspecteur-
generaal A.R. van Loon boog zich over de kwestie.201

Bij de waterschappen was de teleurstelling buitengewoon groot. De 
ingelanden van De Beneden Donge waren boos en verbitterd en riepen op 
tot een krachtig protest. Maar had dat zin? ‘Protesteeren? Er is al zoo lang 
geprotesteerd. En wat is er bereikt? Niks. De streek moet eerst heelemaal 
kapot zijn en als het dan te laat is gaan de oogen open.’ De gemoederen 
liepen hoog op. ‘De verbittering en de stemming van de vergadering 
wordt hierna van dien aard, dat een behoorlijk verslag niet meer mogelijk 
is.’ Vrij algemeen klonk de roep ‘Allen aftreden’, maar het bestuur hield 
een slag om de arm: ‘Zijn volgend jaar nog geen toezeggingen tot tastbare 
resultaten verkregen, dan zal het Bestuur een voorstel in dien geest 
indienen en kunnen nog resteerende kasgelden pondsponds gewijze 
onder de betrokken gemeenten, waterschappen en complexen van 
gronden verdeeld worden.’202

Veel maatregelen waren uitgesteld omdat die bij een afsluiting van 
de Donge niet meer nodig waren. Nu was het zaak om de handen uit de 
mouwen te steken. Nog langer wachten had geen zin, althans dat vonden 
de voorstanders van afsluiting. Maar het belang van wering en afwatering 
werd niet door iedereen op dezelfde wijze beleefd. In 1942 nog wees de 
Commissaris van de Koningin het bestuur van het Waterschap Ten westen 
van de Vrijhoevensche Vaart op het ‘doorlopend veel te hoog waterpeil’ 
in het noordelijk blok bouwland. Tijdens de ruilverkaveling was de 
afwatering daar weliswaar verbeterd, maar vooralsnog viel daar weinig 
van te merken.203 

Het waterschapsbestuur meende de handen in onschuld te kunnen 
wassen. Volgens het bestuur waren de meeste boeren nog steeds niet 
overtuigd van ‘het nut en de noodzaak van een lagen waterstand ... 
en zeker niet de vee-boeren die liefst de slooten vol zien tot aan den 
rand.’ De meeste percelen in het waterschap werden beweid en vroegen 
keer op keer om meer water. Het kwam ook regelmatig voor dat ‘door 
onbevoegden steenen of stukken hout tusschen de sluisdeurtjes worden 
gestoken, welker aanwezigheid men eerst kan merken, wanneer het land 
onder water loopt en dan moet weer gewacht worden tot laag water eer 
die belemmeringen verwijderd kunnen worden.’204

200 Provinciale Waterstaat NB aan GS NB 3-2-1931, 
2; RAT-1141:407a. PNEM aan GS NB 25-2-1931; 
RAT-1141:407a.

201 GS NB aan Zuiderafwateringskanaal 23-12-1931; 
RAT-1181:325.

202 Beknopt verslag van de vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden van het waterschap 
De Beneden Donge op 3-9-1931; RAT-1141:435. 
GS NB aan Zuiderafwateringskanaal 23-12-1931; 
RAT-1181:325.

203 Commissaris van de Koningin NB aan Waterschap 
ten westen van de Vrijhoevensche Vaart, 19-10-1942; 
RAT-1180:62.

204 Waterschap Ten Westen van de Vrijhoevensche Vaart 
aan Commissaris van de Koningin NB, 30-10-1942; 
RAT-1180:62.
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Het bestuur zag ook liever, ‘dat de polder er in alle opzichten keurig bij 
lag’, maar de medewerking van de gebruikers liet nog veel te wensen over. 
‘De stap tusschen den ouden toestand met regelmatige overstroomingen 
en meestentijds een te veel aan water en den thans beschapen toestand, is 
voor velen blijkbaar te groot geweest en hebben zij nog niet dien nieuwen 
toestand leeren waarderen’. Wat dat betreft stond de veehouderij lijnrecht 
tegenover de akker- en tuinbouw. Voor veehouders was de verbetering 
van de waterstaat al gauw te veel van het goede. Bouwland vereiste een 
betrouwbare wering en een veel diepere ontwatering. Voor akker- en 
tuinbouwers kon het altijd beter.

Het was al knap lastig om binnen één waterschap tot overeen- 
stemming te komen over het belang van afwatering. Het was nauwelijks 
te doen om tien waterschappen op één lijn te krijgen. Provinciale 
Staten oordeelde dat de afwatering via het Zuiderafwateringskanaal 
op het Oude Maasje verbetering behoefde en besloot daarom op 12 
januari 1928 tot de oprichting van een overkoepelend waterschap. 
Dit waterschap, Het Zuiderafwateringskanaal, nam het gelijknamige 
kanaal, twee stoomgemalen en de bemaling over van de rijksoverheid. 
De toezegging om de streek te compenseren voor de verslechtering van 
de afwatering werd door het Rijk afgekocht voor 264.000 gulden. De 
verantwoordelijkheid voor de afwatering en de mogelijkheid om deze te 
verbeteren, lag voortaan in handen van het nieuwe waterschap.205

205 Provinciale Waterstaat aan GS NB 2-2-1927; 
RAT-1141:578. Reglement, Provinciaal besluit 
30-10-1930, nr.7. J. van Hasselt en De Koning 
aan Zuiderafwateringskanaal 21-4-1931; RAT-
1181:443a. J. van Hasselt en de Koning, Korte nota 
betreffende de overname door het Waterschap ‘Het 
Zuiderafwateringskanaal’ van het Zuiderstoomgemaal 
te Keizersveer, het Zuiderafwateringskanaal met 
bijbehoorende werken en het stoomgemaal aan 
de Dussensche Gantel in eigendom, beheer en 
onderhoud, 20-5-1933; RAT-1181:443a. Wet 
30-11-1934, Staatsblad 626. Overname 17-1-1935; 
RAT-1181:93.

Geertruidenberg – Kanaalweg-Oost
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Voor de polders langs de Amer en de Donge werden vergelijkbare 
overeenkomsten gesloten in verband met de overdracht van de 
elektrische gemalen. Een complicerende factor was de vraag hoe de 
kosten voor de centrale installatie moesten worden verdeeld.206 

De onderhandelingen over de overdracht van de gemalen en de 
afkoop van de compensatie liepen synchroon met een verandering 
van de waterschapsgrenzen. De waterschappen ten westen van 
Wilhelminakanaal en Dongemond verbraken het verband met De 
Beneden Donge. De samenwerking langs de Amer kreeg gestalte in de 
oprichting van het nieuwe overkoepelende Waterschap De Amerkant.207 

In 1944 werd voor Amer, Donge 
en Oude Maasje een nieuw 
scenario in de verf gezet. De 
Rijkswaterstaatsdienst projecteerde 
een flinke dijk van nap + 6,00 m 
langs de zuidelijke oever van 
Amer en Bergsche Maas en door 
de mondingen van de Donge 

en het Oude Maasje. Het plan van Bongaerts om de afsluiting verder 
stroomopwaarts te leggen was verlaten. Om het waterbergend vermogen 
van beide rivieren te verbeteren zouden de Donge en het Oude Maasje 
achter de dijk met elkaar verbonden worden.208

Voor de gezamenlijke boezem had de Rijkswaterstaatsdienst 
een waterpeil van ongeveer nap + 0,40 m in gedachten. Maar dat 
kon desnoods tot nap + 2,20 m stijgen. Veel meer dan nap + 2,20 m 
konden de rivierdijken niet keren, daarom was tussen de dijk en het 
verbindingskanaal een 114 ha grote noodberging voorzien. Die was naar 
verwachting eens in de tachtig jaar nodig om verdere stijging tegen te 
gaan. 

De gezamenlijke boezem waterde af via sluizen in de Dongemond. 
Daar kon ook water worden ingelaten, waarmee niet alleen de 
gezamenlijke boezem kon worden gespoeld, maar desgewenst ook die 
van Mark & Dintel, via het Markkanaal. Bij de plannen was weliswaar 
rekening gehouden met de koelwaterbehoeften van de Dongecentrale, 
maar de pnem had inmiddels het zekere voor het onzekere gekozen en 
had besloten om een nieuwe centrale aan het buitenwater te stichten.

Tot dan toe stroomde het overtollige water bij eb (nap - 0,27 m) als 
vanzelf de polder uit, maar bij een waterpeil van nap + 0,40 m moest 
het in de lagere polders een handje worden geholpen. Waterschap Het 
Zuiderafwateringskanaal rekende voor dat zijn gemalen onder het 
nieuwe regime vier keer zo vaak moesten malen. De eigenaren van 
de hoger gelegen gronden waren juist benauwd dat ze het water niet 
aangevoerd kregen. Zij konden vooral de positieve effecten van de vloed 
(nap + 1,23 m) niet missen. Die stelde namelijk de aanvoer van vers water 
veilig, onder andere voor het vee.209

206 Verslag Emiliapolder in zake bemaling, 33. 
Emiliapolder, Gecombineerde Buitengronden en 
Nieuwe Dombosch aan De Beneden Donge juni 
1933; RAT-1166:114. Hoofdingenieur-directeur 
Rijkswaterstaat directie NB aan Emiliapolder, 
20-12-1933; RAT-1166:114. J.A.P. Krügers, 
Rapport betreffende de overname der electrische 
bemalings-installaties van de Dongepolders, door 
het Waterschap ‘De Beneden Donge’, 23-12-1936; 
RAT-1141:507. Hoofdingenieur J.P. van Noorden aan 
GS NB, 30-5-1938; RAT-1181-13.

207 Waterschap De Amerkant (besluit PS NB 26-7-1935, 
KB 31-1-1936, in werking 14-3-1936, opgeheven 
bij KB 9-8-1949, ivm oprichting uitgebreider 
Waterschap De Amerkant en Zonzeel). PS NB 
besloot op 28-7-1938 tot reorganisatie van de 
waterschappen De Beneden Donge en Het 
Zuiderafwateringskanaal. Afkondiging mbt Het 
Zuiderafwateringskanaal 21-12-1939, Provinciaal 
blad 1940 nr. 30, ingaand 1-7-1940. Bijzonder 
reglement van het Waterschap De Beneden Donge, 
24-5-1944; RAT-1153:244.

208 Raad voor de Waterhuishouding, Subcommissie 
afsluiting Donge en Oude Maasje, Nota betreffende 
het plan tot afsluiting van Donge en Oude Maasje, 
21-4-1944; RAT-1141:435.

209 Afsluiting Donge en Oude Maasje, zj 1944; 
RAT-1181:325. De Beneden Donge aan Commissaris 
van de Koningin, 1-6-1944; RAT-1181:325.
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Tegenstellingen
Akkerbouwers wilden een lagere waterstand, veetelers een hogere. De 
bovenrivieren boden steeds meer water aan, terwijl de benedenrivieren er 
juist bij gebaat waren als ze minder water te verwerken kregen. Industrie 
en scheepvaart zaten liever achter een veilige dijk, maar ze behielden 
ook graag een zo riant mogelijke verbinding met het buitenwater. Een 
halve eeuw na de verlegging van de Maasmond was de oplossing van 
al die tegenstellingen nog niet in zicht. Wel had de introductie van 
overkoepelende waterschappen de lappendeken van waterschapjes meer 
eenheid gegeven. Langs het Oude Maasje waren de waterschapsbelangen 
gebundeld in Waterschap Het Zuiderafwateringskanaal. Langs de 
Donge namen Waterschap De Donge en Waterschap De Beneden Donge 
de honneurs waar. Waterschap De Amerkant vertegenwoordigde de 
waterschapsbelangen langs de Amer. 
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Afsluiting	en	verbinding	van	Donge	en	Oude	Maasje,	1944	– De Rijkwaterstaatsdienst stelde in 1944 voor om de Donge en het 
Oude Maasje af te dammen. Om het waterbergend vermogen van beide rivieren te verbeteren stelde de dienst voor om ze met elkaar te 
verbinden en een extra bergboezem aan te leggen. 
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Vuil water 
vóór 1953: 
wegpersen

Zolang de waterkwaliteit deugt, putten dichters er inspiratie uit, 
maar als de kwaliteit achteruit holt, krijgen klagers de overhand 
en belanden gemeentebesturen in een bestuurlijke spagaat. Iedere 
zichzelf respecterende gemeente pikt graag een graantje mee van 
de voorspoed die industrialisatie brengt. Met de watervervuiling, 
die daar onlosmakelijk mee verbonden lijkt, weet menig 
gemeentebestuur minder goed raad, ook als het om koekjes van 
eigen deeg gaat.

Hoofdstuk 7
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Naar de Donge
In het begin van de twintigste eeuw gingen het succes van de leerindustrie 
en de vervuiling van de Donge hand in hand, met dien verstande dat de 
leerindustrie groeide en de Donge alsmaar vuiler werd. In de archieven 
van de waterschappen langs de Donge vinden we allerhande klachten 
over de leerindustrie; en niet alleen over waterkwaliteit.

In 1922 klaagden landbouwers uit Dongen en Gilze-Rijen hun nood 
over het ‘stroomen’ van huiden in de Donge. De huiden werden om 
uiteenlopende redenen in de rivier gehangen: om ze te zuiveren van 
vuil- en bloedresten (verse huiden), om ze te ontdoen van zout (gezouten 
huiden), om ze weer soepel te maken (geconserveerde huiden) of om de 
haren los te weken. De Donge hing er vol mee.210

Het spreekt voor zich dat het ‘stroomen’ nogal wat vervuiling gaf,  
maar daar repten de klagers niet over. Zij zaten vooral met de ‘erbarmelijk 
slechte waterlossing’ van de Donge. De huiden belemmerden de door-
stroming, waardoor de rivier zandbanken vormde, als gevolg daarvan 
minder water kon bergen en buiten zijn oevers trad. Het aangrenzende 
land werd er keer op keer door overspoeld. De landbouwers wendden 
zich tot het piepjonge Waterschap De Donge, omdat de gemeente Dongen 
het onderhoud van de rivier al ‘jaren en jaren’ schromelijk verwaarloosde. 

Het voorlopige bestuur van het waterschap pakte de nieuwe uitdaging 
voortvarend aan en liet weten dat voor het ‘stroomen’ van huiden 
vanaf 1924 de toestemming van het waterschap vereist was. Zelfbewust 
verbood het waterschap de looiers om vlak voor de kruising met het 
Wilhelminakanaal huiden te ‘stroomen’. Eén van de bestuursleden 
opperde zelfs de gedachte om het overal te verbieden, in verband 
met de verspreiding van miltvuurbacillen ‘afkomstig van ingevoerde 
buitenlandsche drooge huiden’.211

In het begin van de twintigste eeuw werd het vee nog regelmatig 
besmet door miltvuur. Vandaag de dag is miltvuur beter bekend als bio-
logisch wapen onder de naam antrax. Verspreiding via de luchtwegen en 
het maag-darmkanaal kan buitengewoon nare gevolgen hebben. Maar 
de verspreiding via water is veel minder waarschijnlijk. Niettemin legde 
menig veehouder in de jaren twintig direct een relatie met het ‘stroomen’ 
van huiden en deed daarover zijn beklag bij de gemeenten Dongen en 
Gilze-Rijen. 

Als de betrokken gemeente daar niet tegen optrad, dan kon de 
veehouder hoog of laag springen, maar bij de rechter kreeg hij geen voet 
aan de grond. Dat veranderde evenwel radicaal toen de Hoge Raad bij 
arresten van 1923 en 1924 erkende dat ook gemeenten fouten maken, 
oftewel onrechtmatige daden plegen. Wie schade leed kon hen daar 
voortaan op aanspreken.

Wellicht koos de gemeente Gilze-Rijen om die reden eieren voor haar 
geld. De eigenaren van de gronden langs de ‘met looierijslijk gevulde 
waterloopen’ hadden veelvuldig geklaagd over ‘stank en overstrooming 
door vuil water’, maar ze hadden ook gedreigd met een proces. Dat had 

210 W. Vekemans en 7 anderen aan het voorlopig bestuur 
van het Waterschap de Boven-Donge, 4-3-1922: 
RAT-1153:207. Vos, van Lieshout en Boland, 
‘Leerbewerking’, 600-601.

211 De Donge aan GS, 12-12-1923; RAT-1153:207.
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effect. Vanaf 1925 loosden veertig Rijense looierijen hun afvalwater via 
een bezinkinrichting.212

G.J. van Poppel, bierbrouwer, limonadefabrikant en burgemeester 
van Gilze-Rijen, nam begin jaren dertig het initiatief voor de bouw van 
een kleine bezinkinstallatie voor de industrie te Gilze. De particuliere 
installatie bood tevens gastvrijheid aan de Gilzer huishoudens. Het effect 
van de reiniging was zeer bescheiden.213

In Dongen kwam het vraagstuk in 1928 in de belangstelling. De 
Bredase jurist J. Maeijer was gevraagd om de gemeente Dongen te 
informeren over het onderwerp gemeentelijke aansprakelijkheid. 
Wat hij zei over miltvuur was allesbehalve geruststellend. Als het 
gemeentebestuur zich niet actief opstelde bij het voorkomen van een 
uitbraak, dan zette het de deur wagenwijd open voor schadeclaims. Het 
gemeentebestuur vond dat zo verontrustend, dat het onmiddellijk een 
studiecommissie installeerde om te onderzoeken hoe het Dongewater het 
beste kon worden gezuiverd.214

In kleine rivieren wordt het afvalwater minder verdund dan in grote en 
het natuurlijke vermogen om organisch afval af te breken schiet in kleine 
stromen sneller tekort. De Donge was een kleine rivier met een hoge 
vervuilingsgraad en een sterke concentratie van de vervuilers. In 1948 
was ruim 90 procent van de vervuiling afkomstig uit twee gemeenten: 

212 Lohuizen, Afvalwaterzuivering in Nederland, 
211. J.H.A. Schaafsma, Rapport betreffende 
stichtingsplaats eener centrale gemeentelijke 
rioolwaterzuiveringsinrichting voor Gilze en Rijen, 
6-11-1936; RAT-1141:572.

213 RIZA aan F.L.G.Z.M. Vonk de Both, 15-11-1947; RAT 
1153:244.

214 Verslag Studiecommissie tot onderzoek der 
maatregelen, die genomen dienen te worden 
tot zuivering van het Dongewater, 14-1-1929; 
RAT-1153:233.
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Gilze-Rijen en Dongen. De leerlooierijen in die plaatsen namen 
70 procent van de vervuiling voor hun rekening, de lijmfabriek te Dongen 
tekende voor nog eens 6 procent. Het aandeel van het huishoudelijk 
afvalwater in de afvalstroom was vrij gering.215

Het aandeel van andere gemeenten was evenzeer klein. Het sterk 
groeiende Tilburg voerde weliswaar grote hoeveelheden rioolwater af 
naar de Donge, maar dat werd sedert 1901 naar Vloeiveld De Witsie 
gepompt, waar het in vloei- en drainagevelden een groot deel van zijn 
vuillast achterliet. Twee tot drie keer per maand werd daar nieuw 
afvalwater op de velden gebracht, in een laag van een centimeter of 
tien. Het bezonken en door biologische afbraak gezuiverde water 
werd vervolgens afgevoerd naar de Donge. Vanaf 1926 werd een deel 
van het Tilburgse afvalwater naar het noorden geleid, waar vloei- en 
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Afvalwaterbehandeling	van	Tilburg	in	de	eerste	helft	van	de	twintigste	eeuw – Vanaf 1901 zuiverde Tilburg een deel van zijn 
afvalwater in vloei- en drainagevelden ten westen van de stad. Vanaf 1926 werden ook vloeivelden ten noorden van de stad aangelegd. 
Tilburg lag in drie waterschappen.

215 Verslag bespreking vraagstuk sanering stroomgebied 
Donge, Tilburg 10-12-1948; RAT-1141:572.
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216 Donge-Studie-Commissie aan Gemeenteraad 
Dongen, 26-1-1931; RAT-1153:233.

217 Werkgroep Reorganisatie waterschappen westelijk 
Noord-Brabant (voorzitter H.A. van Haaren), interim-
rapport, juli 1967, 25; RAT-1152:465.

drainagevelden op de grens met Loon op Zand voor zuivering zorgden. 
Tilburgs bijdrage aan de vervuiling van de Donge was daardoor kleiner 
dan de omvang van de gemeente doet vermoeden; het effect op de bodem 
onder die vloei- en drainagevelden laat zich raden.

De bijdrage van Oosterhout aan de vuilwaterlast was weliswaar 
aanzienlijk, zo’n 10 procent, maar op de lange weg naar de Donge had 
de natuur veel tijd om haar heilzame werk te doen en de organische 
stoffen af te breken. Het afvalwater was vrijwel schoon als het bij de 
Donge aankwam. Geertruidenberg en Raamsdonksveer produceerden 
betrekkelijk weinig afvalwater en dat werd door de vloedstroom zo sterk 
verdund, dat het evenmin een rol van betekenis speelde in de vervuiling 
van de Donge.

De studiecommissie van Dongen 
werd hoofdzakelijk bemand door 
vervuilers. De klagers, onder 
meer die van het stroomafwaarts 
gelegen ’s-Gravenmoer, werden 
door de commissie op gepaste 
afstand gehouden. J. Trommelen, 
lid van de studiecommissie en 

eigenaar van de plaatselijke lijmfabriek, wilde best geloven dat D. Smits, 
de burgemeester van de buurgemeente, van goede wil was, maar in de 
ingelanden had hij minder vertrouwen. Hij sloot niet uit, dat die ‘zoodra 
zij geheel in de zaak zijn ingewijd, belust op voordeel, wél een actie 
zouden kunnen beginnen.’

Na twee jaar studeren en overleggen kwam de commissie niettemin 
tot de conclusie ‘dat er geen enkele uitweg bestaat dan “zuivering” 
van het gezamenlijke afvalwater, vóór dit op de Donge wordt geloosd’. 
De commissie adviseerde om ten noorden van Dongen een voor-
reiniging te bouwen en daar later eventueel een na-reiniging aan toe 
te voegen. De gemeenteraad besloot enkele dagen later tot de aanleg 
van zo’n zuiveringsinstallatie. Maar vervolgens werd het akelig stil. 
Het nieuwe college van Dongen voerde het besluit niet uit. Het stak het 
gemeentebudget liever in andere zaken.216

Naar de Amer
Verontreinigen van watergangen was sedert 1943 bij provinciale 
verordening verboden, maar de verordening regelde ook de mogelijkheid 
om de vervuiler ontheffing te verlenen. Daar werd het water natuurlijk 
niet schoner van. De waterschappen De Donge en De Beneden Donge 
hadden beide last van de vervuiling, maar de last was niet gelijk 
verdeeld. De vervuiling werd vooral stroomopwaarts veroorzaakt, de 
hinder vooral stroomafwaarts ondervonden. In ’s-Gravenmoer, waar de 
vervuiling maximaal was, hield Waterschap De Beneden Donge kantoor. 
Burgemeester Smits was voorzitter van het waterschap, en daarmee een 
ideaal aanspreekpunt voor alle klachten.217

Maar vervolgens werd 
het akelig stil
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Toen het in de zomer van 1947 klachten regende, besloot Smits de 
koe bij de horens te vatten. Hij vroeg de betrokken partijen hoe de 
vlag erbij hing en drong er bij het Rijksinstituut voor zuivering van 
afvalwater (riza) op aan om de zuivering van het afvalwater van Gilze-
Rijen en Dongen met kracht te bevorderen. riza-directeur C.P. Mom 
zegde zijn volle medewerking toe, maar hij was ervan overtuigd dat 
‘hogere overheidsinstanties dan die welke tot nu toe bij de zaak werden 
betrokken, leiding zullen moeten geven, om de toestand der Donge tot 
een redelijk peil op te heffen.’218

Commissaris van de Koningin J.E. de Quay pakte de handschoen op. 
Hij liet zich informeren over de problematiek en zegde zijn steun toe. 
Hij verzocht voorzitter Smits om voor het stroomgebied van de Donge 
de benodigde initiatieven te nemen. ‘Indien U, naast het Bestuur van 
het Waterschap, ook de burgemeesters van de betrokken gemeenten 
uitnodigt voor een bespreking met de leiders van het “riza” [dan] 
zal ... de zaak ongetwijfeld worden aangepakt.’ De Quay baseerde zijn 
optimisme op de positieve resultaten bij de Dommel.219

Zo’n bespreking was snel genoeg gearrangeerd, niet in het minst 
omdat de Commissaris van de Koningin de bespreking voorzat, maar 
samenkomen en samenwerken is niet hetzelfde. De gemeenten trokken 
in twijfel of Waterschap De Beneden Donge daarbij een hoofdrol moest 
worden toebedeeld. Burgemeester J.C.M. Sweens van de gemeente 
Dongen vond het hoe dan ook ‘niet gewenst de taak van de gemeenten 
naar het waterschap te verschuiven.’ Hij zag meer in een samenwerking 
van gemeenten onderling. Burgemeester J.H.M. Prinssen van de 
gemeente Raamsdonk vroeg plagerig en quasi-naïef of dan ook de 
riolering voor rekening van het waterschap zou komen.220

Waterschap De Donge was evenmin gelukkig met de rolverdeling. Het 
mopperde dat het werd ‘achteruitgesteld. Het initiatief gaat steeds van De 
Beneden Donge uit, zonder dat de gelijkwaardige partner het waterschap 
“De Donge” voldoende in dit gewichtige vraagstuk wordt gekend.’ De 
Donge voorzag nog een ander probleem. Als de leerindustrie ooit in 
financiële moeilijkheden kwam, en de bedrijfstak de zuiveringslasten 
niet meer kon opbrengen, dan kregen de waterschappen naar alle 
waarschijnlijkheid de rekening gepresenteerd. Daar leek het althans op 
uit te draaien als het voorbeeld van de Dommel werd gevolgd.221

Een door Gedeputeerde Staten geïnstalleerde commissie van 
onderzoek trok de conclusie dat de vorming van een derde waterschap 
het beste tegemoet zou komen aan alle kritiek. Het college volgde dat 
advies en begin 1950 besloot Provinciale Staten tot de oprichting van 
Zuiveringschap De Donge. Daarin zaten uiteraard vertegenwoordigers 
van de vervuilende gemeenten en van de vervuilende industrie. De 
waterschappen waren in het bestuur vertegenwoordigd, omdat zij belast 
waren met de afvoer van het gezuiverde afvalwater. Het zuiveringschap 
verkreeg zijn inkomsten evenwel alleen uit de heffing van een omslag over 
het ‘gebouwd’ onroerend goed. Het ‘ongebouwd’ onroerend goed van de 

218 De Beneden Donge aan RIZA, 16-8-1947; 
RAT-1141:572. C.P. Mom aan De Beneden Donge, 
4-9-1947; RAT-1141:572.

219 Commissaris van de Koningin NB aan D. Smits, 11-
12-1947; RAT-1141:572.

220 Verslag bespreking vraagstuk sanering stroomgebied 
Donge, Tilburg 10-12-1948; RAT-1141:572.

221 Verslag vergadering in Paleis-Raadhuis te Tilburg, 
19-1-1949; RAT-1141:574. Rapport van de 
commissie ter bestudering van het vraagstuk der 
afvalwaterzuivering in het stroomgebied van de 
Dommel (Dommelcommissie), 12-7-1948; RAT-
1141:573.
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landbouwers bleef buiten schot. Uit praktische overwegingen werden de 
waterschappen wel belast met de inning van die omslag.222

In de twintig jaar van zijn bestaan is het Zuiveringschap De Donge 
nauwelijks aan zuiveren toegekomen. J. de Jong, directeur Publieke 
Werken van de gemeente Tilburg, was door het zuiveringschap 
aangetrokken als technisch adviseur. Hij verkende onder meer de 
mogelijkheid om het afvalwater met behulp van vloeivelden te zuiveren. 
Een 800 ha groot terrein op de Loonsche Heide, bij Loon op Zand, kwam 
daar wellicht voor in aanmerking.223

Hij gaf het bestuur evenwel in ‘ernstige overweging’ om een andere 
oplossing te kiezen en het afvalwater niet te zuiveren, maar naar de Amer 

222 GS aan PS NB 30-11-1949, Afvalwaterzuivering in 
het stroomgebied van de Donge; tweede gewone 
zitting 1949, volgnr. 40; RAT-1153:244. Afkondiging 
besluit in Provinciaal Blad 1950, nr. 35. GS NB 
aan Zuiveringschap De Donge, 15-11-1950 
(Omslagregeling ten behoeve van bestrijding kosten 
afvalwaterzuivering); RAT-1153:244.

223 J. de Jong (technisch adviseur Zuiveringschap 
De Donge), Voorbereidend Rapport betreffende 
de opheffing van de verontreiniging van de rivier 
de Donge en de maatregelen, die daarvoor in de 
eerste plaats in aanmerking komen, juli 1952; 
RAT-1141:574.
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Plan	voor	de	afvoer	van	het	afvalwater	van	Dongen,	Rijen	en	Oosterhout,	1952 – In 1952 overwoog Zuiveringschap De Donge 
om het afvalwater van Dongen en Rijen naar vloeivelden af te voeren en daar te zuiveren. Berekening wees uit dat het goedkoper 
was om het afvalwater via een pijpleiding naar de Amer te pompen. Het Oosterhoutse afvalwater kon dan via dezelfde leiding worden 
afgevoerd.
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te pompen. Dat bleek namelijk de goedkoopste optie. De Jong ging ervan 
uit dat het afvalwater dan eerst door een bezinkingsinstallatie moest 
worden geleid. Die kon worden gebouwd op ’t Blik, een terrein ten westen 
van Dongen. Mocht wegpersen naar de Amer niet mogelijk zijn, dan kon 
de bezinkingsinstallatie worden uitgebreid met een biologische zuivering. 
In dat geval kon het gezuiverde water direct op de Donge worden geloosd.

De Jong had weliswaar hoog ingezet op de vervuiling door de leer-
industrie, maar begin 1953 realiseerde hij zich dat de huiden steeds vaker 
in het land van herkomst werden gelooid, wat ernstige consequenties kon 
hebben voor de leerlooierijen langs de Donge. En als de leerlooierijen hun 
bestaansmogelijkheden verloren, konden de aanverwante industrieën 
hun bedrijf evenmin voortzetten. De leerlooierijen, looiextractfabrieken, 
haarwasserijen, lijmvleeskalkerijen en lijmfabrieken zouden waarschijn-
lijk worden vervangen door andere industrieën, maar die produceerden 
minder afval. De Jong rekende voor dat het Zuiveringschap er verstandig 
aan deed om alvast rekening te houden met een halvering van de 
afvallast.224

Naar de Mark
In het stroomgebied van Mark en Dintel werd ook veel en lang gepraat  
over de verontreiniging van de rivieren. In 1929 kwam er wat meer 
tekening in de zaak. Het bestuur van de Bredase Gezondheidscommissie 

224 J. de Jong, Aanvullend rapport betreffende de invloed 
van de leerlooierijen op de maatregelen tot opheffing 
van de verontreiniging van de rivier de Donge, 
februari 1953; RAT-1141:574.

Rijen – Wilhelminaplein
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organiseerde dat jaar een lezing voor de leden van het Natuurkundig  
Genootschap, de Maatschappij voor Nijverheid en de Gezondheids-
commissie met als onderwerp het afvalwatervraagstuk te Breda. 

H.P.J. Schut, directeur van de Groninger Gemeentewerken, was 
uitgenodigd om zijn deskundig licht daarover te laten schijnen en vooral 
om uiteen te zetten hoe men dat in Groningen deed. Daar werd het 
afvalwater sinds kort via een perskanaal naar zee geleid. Voor Breda 
opperde Schut de mogelijkheid om het afvalwater naar het Volkerak 
of het Hollandsch Diep te persen. Het succes van de avond sterkte de 
Gezondheidscommissie in de overtuiging dat een volgende stap mogelijk 
was. De commissie verzocht de Commissaris van de Koningin A. van 
Rijckevorsel om een studiecommissie in te stellen en deze een oplossing 
te laten uitwerken. 

De Gezondheidscommissie werd op haar wenken bediend en de 
studiecommissie tot verbetering van de Mark kon in 1930 aan de slag. 
Van Rijckevorsel stelde voor om gedeputeerde A.G.A. Schrauwen tot 
voorzitter te benoemen. H. van Mechelen, secretaris van het Heem-
raadschap Mark & Dintel, zocht onmiddellijk contact met Schrauwen. 
Hij klaagde zijn nood over de onmogelijke positie van zijn organisatie 
tegenover vervuiler Breda. Het heemraadschap stond vrijwel machteloos 
‘tegenover kwaadwilligen’. Hij verzekerde Schrauwen dat de ingelanden 
van Mark & Dintel niet bereid waren om de kosten voor de zuivering van 
afvalwater te betalen. Anders gezegd: ‘niet op hunne kosten de ruiten 
zullen laten zetten die door een ander zijn ingegooid.’225

Schrauwen liet zich bij die gelegenheid ontvallen dat hij huiverig was 
geweest om het voorzitterschap te aanvaarden, maar dat de Commissaris 
van de Koningin per se iemand wilde die onpartijdig tegenover Breda 
stond. Schrauwen vertrouwde hem toe dat Breda, te beginnen met de 
nieuwe industriewijk in de Belcrumpolder, gedwongen zou worden om 
zijn afvalwater te zuiveren. Aan de concessie tot het in werking brengen 
van het slachthuis te Breda zouden voorwaarden worden verbonden 
voor de hele riolering. Van Mechelen kon zijn geluk niet op: ‘Dat belooft 
wat!’226

Breda genoot weliswaar de bijzondere belangstelling van de Mark-
commissie, maar het afvalwatervraagstuk van buurgemeenten 
Princenhage, Teteringen en Ginneken en Bavel werd evenzeer in de 
beschouwingen betrokken. De afvoer van huishoudelijk afvalwater was 
daar minder prominent dan in de stad, maar qua industriële vervuiling 
deden ze niet onder voor Breda. De Bredasche Beetwortelsuikerfabriek 
die in 1872 hortend en stotend op gang kwam, stond namelijk niet in 
Breda, maar aan de rand van de stad in Princenhage. In 1919 streek een 
andere grote vervuiler in Princenhage neer: de Hollandsche Kunstzijde 
Industrie. Met de vestiging van de Hero Conserven aan de Teteringsedijk 
in 1921 droeg ook Teteringen bij aan de toenemende vuilwaterlast van 
Mark en Dintel.227

225 M&D [wsch. H. van Mechelen] aan Aarden, 26-4-
1930;SAB-393.1:1214.

226 Vergunning Hinderwet openbaar slachthuis, 15-1-
1930; SAB-393.2:334.

227 Rapport voorzitter technische sub-commissie van de 
Markcommissie uitgebracht in de vergadering van die 
commissie op 22-6-1931; SAB-393.1:1214.
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Teteringen loosde het eigen afvalwater en dat van Hero Conserven op 
de Bredase singels en daarmee op Mark en Dintel. Daar hing uiteraard 
een prijskaartje aan en het bleek algauw een stuk aantrekkelijker om het 
afvalwater voortaan via het eigen grondgebied af te voeren en stroom-
afwaarts van Breda te lozen. Het gemeentebestuur van Teteringen besloot 
tot de aanleg van een riolering door de polder Hooge en Lage Vucht. Het 
voelde er weinig voor om te wachten tot de Markcommissie met plannen 
op de proppen kwam. 

Het Teteringse voornemen stond haaks op de pogingen van de 
commissie om de vervuiling van Mark en Dintel terug te dringen. 
Teteringen was namelijk van plan om het afvalwater ongezuiverd op 
de rivier te lozen. Toen het de medewerking van de provincie nodig 
had, vroeg Gedeputeerde Staten de Markcommissie om advies. En die 
oordeelde dat het Teteringse afvalwater pas na zuivering op de Mark 
mocht worden gebracht. Op de achtergrond speelde de vrees dat de 
gemeente Ginneken en Bavel aansluiting op het traject via Teteringen zou 
zoeken.

Het afvalwater van de Hollandsche Kunstzijde Industrie vormde een 
extra complicatie. Dat werd weliswaar op het fabrieksterrein gezuiverd, 
maar bevatte dan nog een aanzienlijke hoeveelheid sulfaten. Zodra die 
in contact kwamen met organisch materiaal werden sulfiden gevormd 
en zwavelwaterstof; dat stonk intens. Het was dus zaak om die twee 
uit elkaar te houden. De Markcommissie overwoog een pijpleiding 
aan te leggen en de sulfaten voorbij Terheijden te lozen. De rest van 
het afvalwater kon dan als vanouds bij Breda ongezuiverd in de rivier 
worden geloosd; aan de nijvere bacteriën in Mark en Dintel de taak om 
de organische stoffen nog voor het bereiken van Terheijden soldaat te 
maken.228

Het was allesbehalve zeker dat het plannetje van de commissie zou 
werken, maar als Teteringen zijn organisch materiaal drie kilometer 
verderop zou lozen, dan stond het stinkende resultaat op voorhand vast. 
Inmiddels had de Heidemij onderzocht of het ook mogelijk was om het 
Bredase afvalwater naar vloeivelden in de omgeving af te voeren. De 
Sint Oelbertspolder, ter weerszijden van het Markkanaal, kon wel wat 
vocht gebruiken, want sedert de aanleg van het kanaal had de omgeving 
erg veel last van verdroging. De meststoffen in het Bredase afvalwater 
waren in de Sint Oelbertspolder ook beter op hun plaats. Het afvalwater 
van Teteringen kon desgewenst met grote broer Breda meeliften via de 
vijf kilometer lange persleiding die daartoe zou worden aangelegd. De 
rekensommen bewezen dat het mogelijk was, maar het zou wel een duur 
ritje worden.229

Door de annexatie van een deel van Teteringen in 1942 werd het 
afvalwater van Hero Conserven een probleem van Breda, dat nog slechts 
in noodgevallen stiekem werd opgelost via de riolen van Teteringen. In 
Teteringen groeide de overtuiging dat deze gemeente het beste al zijn 
afvalwater via de Bredase riolen kon afvoeren.230

228 Rapport voorzitter technische sub-commissie van de 
Markcommissie 22-6-1931, 6; SAB-393.1:1214. 
Notulen vergadering technische sub-commissie van 
de Markcommissie, 5-3-1936: SAB-393.2:335. 
Voorzitter technische sub-commissie van de 
Markcommissie aan Voorzitter juridische sub-
commissie van de Markcommissie 14-4-1936; 
SAB-393.2:333.

229 M&D aan C.M. van Leeuwen, 10-7-1936; 
SAB-393.2:333. Eind 1936 was de Teteringse 
riolering gereed, zie J.A.C. v.d. Velden 
(waterbouwkundige M&D) aan M&D 16-11-1936; 
SAB-393.2:333. De reiniging van het Afvalwater 
van Breda en omgeving (nota Directeur van 
den Cultuurtechnischen Dienst) 23-6-1941; 
SAB-393.2:334. Verg. Waterbeheersing in Noord-
Brabant, 108.

230 J.A.C. v.d. Velden (waterbouwkundige M&D) aan 
Bestuur M&D, 16-4-1947; SAB-393.2:333.
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Uitroeiers par excellence van den vischstand
Vervuiling was een bij uitstek stedelijke en industriële aangelegenheid. 
Aan de vervuiling van Mark en Dintel waren vooral de suikerfabrikanten 
schuldig. 

riza-onderzoeker Schaafsma was daar glashelder over: ‘Inderdaad 
zijn deze de eerste en voornaamste veroorzakers van overlast voor de 
aanwonenden en de uitroeiers par excellence van den visschstand in 
genoemden rivier.’ Hoe hoger de suikerprijs, hoe vuiler het water. Als de 
suikerprijs hoog genoeg was, loonde het namelijk om ook het bijproduct 
melasse te ontsuikeren. Het afvalwater dat daarbij vrijkwam stelde alle 
andere vervuiling in de schaduw.231

231 J.H.A. Schaafsma, Samenvattend rapport der 
ingestelde onderzoekingen naar de verontreiniging 
van Mark en Dintel, waaraan toegevoegd het 
afzonderlijk verslag van mijn laatste bevindingen 
gedurende de suikercampagne 1923 (zj; wsch. 
1923); SAB-393.2:335. Rapport voorzitter 
technische subcommissie Markcommissie 
22-6-1931, 8; SAB-393.1:1214.

Industrialisatie	bij	de	buren	van	Breda	en	enkele	plannen	voor	de	afvoer	van	industrieel	afvalwater	in	de	eerste	helft	van	de	
twintigste	eeuw	– Sedert de grenswijzigingen van 1927 en 1942 vielen de grootste vervuilers bij Breda binnen de stadsgrenzen en 
daarmee binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente Breda. In de jaren dertig besloot het stadsbestuur om de Mark, voorzover 
gelegen binnen de Bredase singels, te dempen. Het industrieterrein ten noorden van de stad kon dan beter worden ontsloten en het 
werk krikte de stedelijke werkgelegenheid enigszins op. Aan het begin van de oorlog werd het werk gestaakt. De Haven van Breda 
werd in de jaren zestig alsnog gedempt.
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De suikerfabriek van Breda produceerde veel meer afvalwater dan de rest 
van de stad. Zuiveren van dergelijke grote hoeveelheden beloofde een 
dure aangelegenheid te worden. Bovendien was de campagne zo kort, 
dat de benodigde zuiveringscapaciteit een groot deel van het jaar stil zou 
staan. De aanleg van een pijpleiding, een naar verhouding betrekkelijk 
bescheiden investering, bood meer perspectief. Het probleem werd dan 
weliswaar verplaatst, maar waar de Mark zich in de enorme hoeveelheden 
verslikte, wist het Hollandsch Diep er misschien wel raad mee. Dat was 
althans de hoop. 

Inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid A.H. van 
de Velde zag dat anders. Voor hem had het persleidingplan ‘weinig 
aantrekkelijkheid’, omdat het afvalwater vroeg of laat toch moest worden 
gezuiverd. In dat licht vond hij het verstandig om ‘aan de uitwerking van 
zulk een plan voorlopig geen tijd en kosten te besteden.’232

In de jaren veertig ontwierp het riza een biologische 
zuiveringsinstallatie voor Breda, maar toen de Bredase suikerfabriek zijn 
productieproces veranderde en veel meer afval ging produceren, kon die 
eigenlijk meteen bij het oud papier worden gezet. De zuiveraars moesten 
vanaf dat moment rekening houden met een vele malen grotere afvallast. 
De pijplijn naar het Hollandsch Diep stond toen ineens weer boven aan de 
verlanglijst.233

De vervuiling duurde voorlopig voort. Daarom werd getracht Mark en 
Dintel via het Markkanaal te verversen. Dat verliep niet in alle opzichten 

voorspoedig. Het water werd ingelaten als het vloed 
was bij Oosterhout. In dat ritme stroomde het ook door 
het Markkanaal, met het gevolg dat Mark en Dintel 
enkele uren wel en vervolgens enkele uren niet werd 
ververst. Dat was ook goed te zien aan de afwisseling 
van schoon en vuil water. 

Breda werd bovendien vergast op een koekje van eigen deeg. Aan het eind 
van het Markkanaal sloeg het schone water namelijk niet alleen rechtsaf, 
met de stroom mee, maar ook linksaf, tegen de stroom in. De afvoer 
vanuit Breda werd daardoor gestremd en kwam pas weer op gang als de 
sluizen bij Dintelsas werden opengezet. In het droge seizoen geschiedde 
dat slechts eens in de twee tot drie dagen.234

De rivier was nog in enkele andere opzichten van belang voor de 
suikerindustrie. Als het water te laag stond, raakte de scheepvaart ge-
stremd, waardoor de aanvoer van suikerbieten werd bemoeilijkt. Bij het 
Heemraadschap Mark & Dintel werden regelmatig verzoeken ingediend, 
vooral door de suikerfabrieken en de havens langs de Mark, om de rivier 
zo hoog mogelijk op te zetten. ‘Dit heeft zijn oorzaak in de min of meer 
gebrekkige laad- en losgelegenheid dier fabrieken en in de te geringe 
diepte van die havens.’ Het heemraadschap maakte daar verder weinig 
woorden aan vuil. ‘Indien de omstandigheden het toelaten wordt altijd 
aan de verzoeken voldaan.’235 

232 Rapport voorzitter technische subommissie 
Markcommissie 22-6-1931, 21; SAB-393.1:1214. 

233 Schulte, Verwijdering afvalstoffen Breda; 
SAB-393.2:334. Directeur Cultuurtechnische 
Dienst, De reiniging van het Afvalwater van Breda en 
omgeving, 23-6-1941, 5-9; SAB-393.2:334.

234 Breda aan M&D, 6-10-1937; SAB-393.2:334. 
Verslag bespreking Breda, M&D en PW, 4-7-1940; 
SAB-393.2:334. W.I.C. van Veelen (PW NB), Nota 
inzake onderzoek vermindering verontreiniging van 
de Mark te Breda door waterinlaten en loozen, 
15-6-1940; SAB-393.2:334.

235 Jaarverslag van de Technische Dienst van Mark en 
Dintel 1948, 27-1-1949, 5; SAB-1141:572.
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Soms betrof de dienstbaarheid aan de suikerbelangen een lager peil: 
‘Op dringend verzoek van de Suikerfabriek te Breda, werd de Mark 
op Dinsdag 13 april [1948] op een zodanig laag peil gebracht, dat het 
deze fabriek mogelijk werd zeer noodzakelijke herstellingen aan haar 
riolenstelsel uit te voeren.’236

Gewoonlijk drong de suikerfabriek te Breda juist aan op een hoog 
peil, ‘omdat de aanvoerbuizen waarlangs deze fabriek haar fabrieks-
gebruikwater aan de Mark onttrekt op zodanige hoogte liggen, dat bij 
een stand van 20 cm - nap reeds gevaar bestaat, dat de fabriek moet 
stil vallen.’ Tijdens de campagne van 1948 werd in Oosterhout ‘bijna 
zonder onderbreking’ water ingelaten en bij Dintelsas zo veel mogelijk 
geloosd, om Mark en Dintel voortdurend te verversen. Volgens het 
heemraadschappelijk jaarverslag Mark & Dintel geschiedde dat ‘in de 
eerste plaats om de suikerfabrieken te Stampersgat en te Zevenbergen 
van bruikbaar fabriekswater te verzekeren.’ De industrialisatie eiste zijn 
tol.237

Niet vies maar gevaarlijk
Het afvalwatervraagstuk heeft een lange geschiedenis die al in het begin 
van de twintigste eeuw begon en pas aan het eind van die eeuw werd 
afgesloten. Het vraagstuk schreeuwde weliswaar om een oplossing, maar 
halverwege de eeuw eiste de watersnood alle aandacht op. Tot in de jaren 
zeventig was water niet vies maar gevaarlijk.

236 Jaarverslag van de Technische Dienst van Mark en 
Dintel 1948, 27-1-1949, 5; SAB-1141:572.

237 Jaarverslag van de Technische Dienst van Mark en 
Dintel 1948, 27-1-1949, 5, 9, 12; SAB-1141:572.

Breda – Teteringsedijk
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Ramp en 
reactie 

De watersnoodramp van 1953 is een ijkpunt in de Nederlandse 
waterstaatsgeschiedenis en zeker ook in die van West-Brabant. 
Voor en na de ramp zijn werelden van verschil. Na de ramp lag 
de nadruk op een betrouwbare bescherming tegen het water. De 
Deltawerken waren niet alleen de indrukwekkende uitwerking van 
die gedachte, maar ook vrij lang de maat van alle dingen.

Hoofdstuk 8
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De Ramp
De Tweede Wereldoorlog heeft in Noord-Brabant behoorlijk 
huisgehouden. De provincie was vele maanden frontgebied. Het leed was 
groot en de schade aan de infrastructuur was navenant. Het herstel van 
de waterstaatswerken vergde een aanzienlijke inspanning. Toch lijkt de 
bezetting niet de interessantste periode uit de waterstaatsgeschiedenis 
van West-Brabant. Op het vlak van de regionale waterstaat leidde het 
althans tot betrekkelijk weinig verandering.

Maar dan de watersnoodramp van 1953. Op die rampzalige eerste 
februari had de nachtelijke stormvloed zoveel kracht dat de dijken 
in Zuidwest-Nederland vrijwel alle bezweken (zie kaart p. 139). Niet 
alleen de hoofdwaterkeringen vielen ten prooi aan de golven, ook de 
binnenwaterkeringen delfden massaal het onderspit. Zodra een dijk 
het begaf werd de gehele polder als een badkuip gevuld, waarna meteen 
de volgende dijk op de proef werd gesteld. Bij de ramp lieten bijna 
tweeduizend mensen het leven. In Zeeland en Zuid-Holland waren de 
meeste slachtoffers te betreuren, Noord-Brabant telde 247 doden.238

Sedert 1877 geeft Rijkswaterstaat stormvloedverslagen uit. Een 
vergelijking van de stormvloeden sedert dat jaar leert dat in het verleden 
naast Noord-Brabant vooral Overijssel, Gelderland en Utrecht werden 
getroffen. Dankzij de Afsluitdijk bleven die provincies in 1953 gespaard. 
In 1953 kwam niettemin veel meer land onder water te staan dan 
voorheen. Vooral Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland werden 
getroffen. Zeeland bleef in het verleden enkele keren gespaard, maar 

sedert 1877 waren Zuid-Holland 
en Noord-Brabant bij bijna elke 
overstroming betrokken. In Brabant 
ging het meestal om 5000 tot 
15.000 hectare, maar in 1953 stond 

ruim 45.000 hectare onder water, meer dan de helft van de lage gronden 
in westelijk Noord-Brabant (tot nap + 2,50 m).239

In 1961 deden het knmi en Rijkswaterstaat uit de doeken wat zich 
in die rampnacht allemaal had afgespeeld, althans waarschijnlijk had 
afgespeeld, want het grootste deel van de ramp voltrok zich in het 
duister. Bij het opkomen van de zon was het drama reeds compleet. Toen 
bleek dat de hoofdwaterkering langs de Brabantse kust vrijwel nergens 
had standgehouden. Het viel de onderzoekers op dat vrijwel alle dijken 
op dezelfde wijze waren bezweken: ‘Verreweg de meeste dijken in het 
rampgebied boden het beeld van een dijk, waarvan het binnenbeloop 
ernstig tot zeer ernstig was beschadigd, terwijl het buitenbeloop veelal 
volkomen gaaf was.’240

In de stikdonkere nacht had de stormvloed het water zo hoog 
opgestuwd, dat het op heel veel plaatsen over de dijk stroomde, met 
het effect dat de landzijde van de dijk doornat werd. ‘Dit water slaat 
de grashalmen plat, schuurt en woelt in de onbedekte delen van het 
talud tussen de graspollen en verweekt na enige tijd de kruin en het 

238 Van de Ven (red.), Doorbraak in West-Brabant, 46 
(GS aan de waterschappen 27-6-1928, met bijlage 
van Jos W. Rulkens). Slager, De Ramp, passim.

239 Verslag stormvloed, 13-14. Van de Ven (red.), 
Doorbraak in West-Brabant, 21.

240 Verslag stormvloed, 158, 167-169.

Dit water slaat de grashalmen plat, schuurt 
en woelt in de onbedekte delen
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binnentalud.’ Scheuren in de lengte van de dijk kondigden het begin van 
het einde aan. Zodra een groot deel van de binnenzijde naar beneden 
schoof, was de doorbraak nabij.

De Heensche polder, ten noorden van Nieuw-Vossemeer, was de enige 
polder van enige omvang langs de Brabantse kust die het droog hield. 
Sedert de jaren dertig lag het land daar achter een flinke dijk. Maar ook de 
binnendijken waren daar op orde. Elders werd duidelijk, dat het noodlot 
slechts een zwakke schakel nodig had om toe te slaan. Zo was de Amer 
vlak voor de ramp voorzien van een doorlopende bedijking, die geacht 
werd de hoogste vloeden te weerstaan. Maar bij Lage Zwaluwe ontbrak 
nog een klein stukje dijk, ruim voldoende om de vloed zijn verwoestende 
werk te laten doen.241

De ramp liet, behalve veel water, ook een diepe indruk achter. De on-
gekende omvang van de overstromingen had zelfs de stoutmoedigsten 
overdonderd. Hier en daar werd door kordaat optreden erger voor-
komen, maar op te veel plaatsen was daarvoor te weinig moed en te 
weinig verstand van zaken voorhanden.

De plannen voor de wederopbouw hadden een sterk ‘Dat nooit 
meer’-karakter. H. Hamers, ingenieur bij Provinciale Waterstaat, trof 
Commissaris van de Koningin J.E. de Quay, kort na diens bezoek aan 
de getroffen gebieden. Tegenover Hamers ventileerde De Quay het 

241 Verslag stormvloed, 332. De Beciuspolder (40 ha) 
ten zuidwesten van Nieuw-Vossemeer bleef ook 
droog.
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voornemen om de zaak grondig aan te pakken. ‘Er dienen werken te 
komen, die een herhaling van deze ramp voorkomen en deze werken 
zullen mede gefinancierd dienen te worden door de verder naar achter 
liggende gronden.’242 

Het samenvoegen van waterschappen in de frontlinie met 
waterschappen in het achterland was in het verleden een beproefd recept 
gebleken. Gezien de omvang van deze ramp zou dat te weinig zoden aan 
de dijk zetten. Drie weken na de ramp peilde het dagelijks bestuur van 
Heemraadschap Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet de stemming 
op dit punt. Aangemoedigd door Provinciale Waterstaat, wierp het 
een balletje op bij de besturen van de waterschappen tussen Dintel en 
Eendracht: ‘...of het geen aanbeveling zou verdienen, te trachten om te 
komen tot oprichting van een lichaam, dat speciaal met het verzwaren, 
onderhouden en beheren van de zeeweringen wordt belast...?’ Het 
bestuur stelde voor om over die kwestie van gedachten te wisselen in 
Hotel van Tilburg te Steenbergen.243

De bespreking had plaats op 4 maart 1953. Dijkgraaf Jac. L. Brooijmans 
opende de vergadering en betuigde zijn deelneming aan de getroffen 
dorpen. Vervolgens kwam hij onmiddellijk ter zake. Hij pleitte voor 
concentratie in het dijkbeheer en voegde daaraan toe: ‘We zouden op deze 
wijze kunnen bereiken, dat de gehele streek, die belang bij een goede 
zeewering heeft, ook aan deze zeewering betaalt.’244

In de vergadering werd nogal verschillend gedacht over de vraag wat 
nu precies onder ‘de gehele streek’ moest worden verstaan en welk deel 
van de zeewering werd bedoeld. Brooijmans had de dijk tussen Bergen op 
Zoom en de mond van Mark en Dintel op het oog. A. van Nieuwenhuysen, 
bestuurder van de polder Nieuw-Vossemeer, zag het gebied liever wat 
kleiner, bijvoorbeeld tot aan de Vliet. G. Manders, dijkgraaf van Mark & 
Dintel, zag meer heil in een groter gebied. Als het aan hem lag, reikte de 
concentratie tot aan de Amer. 

De voorzitter van Waterschap De Ligne, Chr. Heynen, vroeg zich nog 
even af, ‘of we niet iets te overhaast, iets te vroeg zijn met dit plan; als 
we even wachten zal er misschien rijkssubsidie te krijgen zijn voor de 
dijkverzwaringen enz.’ De vergadering werd niettemin afgesloten met een 
schrijven aan Gedeputeerde Staten waarin het college werd verzocht snel 
spijkers met koppen te slaan.

Een betere bescherming
De provincie Noord-Brabant honoreerde dat verzoek door de oprichting 
van het Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk. Maar de hamvraag, 
wie dat moet betalen, was daarmee nog niet beantwoord. Tot dan toe 
waren de polders langs de kust verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de zeewering. De watersnood had aangetoond dat de wateroverlast 
veel verder reikte. Volgens Gedeputeerde Staten was het daarom redelijk 
iedereen aan te slaan die wateroverlast ondervond als de dijk tussen 
Bergen op Zoom en Geertruidenberg er niet meer zou zijn.245

242 Verslag vergadering in Hotel Van Tilburg te 
Steenbergen in zake grotere concentratie van 
dijkbeheer 4-3-1953; SAB-419.1:46.

243 R&SV aan o.a. enkele gemeentebesturen en 
waterschappen, 2-3-1953; SAB-419.1:46.

244 Verslag vergadering in hotel Van Tilburg te 
Steenbergen in zake grotere concentratie van 
dijkbeheer 4-3-1953; SAB-419.1:46.

245 PS NB 14-7-1953. De Brabander-Burggraaf, 
‘Geschiedenis van het Hoogheemraadchap de 
Brabantse Bandijk’, Inventaris Brabantse Bandijk, 
4-9. Van der Weijden, ‘Het Hoogheemraadschap de 
Brabantse Bandijk, een institutionele geschiedenis’.
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Het voorlopige bestuur van Brabantse Bandijk interpreteerde die  
definitie zeer ruimhartig en liet de zuidelijke grens van het hoogheem-
raadschap voor een groot deel samenvallen met de rijksgrens. Dat 
was veel waterschappen een brug te ver. Waterschap Heerjansland 
organiseerde een vergadering over de kwestie in Café Place de Meir in 
Oud Gastel. De bespreking werd ingeleid door J.P. Melsen, secretaris van 
Heerjansland. Die gaf toe dat meer waterschappen belang hadden bij de 
hoofdwaterkering dan er tot dan toe voor opdraaiden, maar dat belang 
moest ook weer niet worden overdreven.246

Als het aan Brabantse Bandijk lag betaalden gemeenten mee aan het 
onderhoud van de hoofdwaterkeringen. De gemeentebesturen stemden 

246 Ontwerp eener classificatie voor de heffing van 
omslag ter bestrijding van de kosten van het 
Hoogheemraadschap, 18-5-1955; SAB-419.1:46. 
Verslag vergadering in Café Place de Meir te Oud 
Gastel mbt Brabantse Bandijk, 9-9-1955, 4 en 6; 
SAB-419.1:46.
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De	watersnoodramp	van	1953	en	de	zuidelijke	begrenzing	van	Hoogheemraadschap	de	Brabantse	Bandijk	1953-1956	
– In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door een watersnoodramp. In westelijk Noord-Brabant 
bezweken vrijwel alle buitendijken. Het Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk werd opgericht om de zeewering, op kosten van 
de belanghebbenden, op orde te brengen. Brabantse Bandijk ging ervan uit dat eigenlijk iedereen belang had bij een betrouwbare 
zeewering en wilde aanslagen heffen tot aan de Belgische grens. In 1956 besloot het provinciebestuur om de zuidelijke begrenzing van 
het aanslaggebied een stuk noordelijker te leggen. 
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daar niet mee in en dienden bezwaarschriften in bij de provincie waarin 
ze aanvoerden dat het opleggen van heffingen aan gemeenten in strijd 
was met de wet. En het had er alle schijn van dat die bezwaarschriften 
moesten worden gehonoreerd. Secretaris Melsen kon er niet over uit: 
‘En wat is dan ook het resultaat? Dat practisch alleen de bezitters van 
de onroerende eigendommen alle kosten van het hoogheemraadschap 
zullen moeten betalen. De overige belanghebbenden blijven buiten schot 
en de mooie collectiviteitsgedachte van Gedeputeerde Staten, welke aan 
de oprichting van het Hoogheemraadschap ten grondslag ligt, is een 
fantastische illusie gebleken, toen het op verwerkelijking aankwam.’

Dat was iets te somber gedacht. Na omstandige discussies besloot 
Provinciale Staten namelijk om het omslagplichtig gebied van Brabantse 
Bandijk te verkleinen en de gemeenten toch aan te slaan, ondanks 
stevig onderbouwde bezwaren van die zijde. In tweede instantie kreeg 
Melsen alsnog gelijk. Breda schakelde de rechter in en won het pleit. Het 
Gerechtshof koos vervolgens de zijde van het provinciebestuur, maar 
in 1963 stelde de Hoge Raad Breda in het gelijk. Door dit zogenaamde 
Bandijkarrest werden de gemeenten met terugwerkende kracht ontheven 
van de omslag voor het onderhoud van de hoofdwaterkering en Brabantse 
Bandijk zat met de gebakken peren.247

Inmiddels had de rijksoverheid besloten om de Grevelingen, het 
Haringvliet en de Oosterschelde af te sluiten. Als die werken eenmaal 
voltooid waren, hoefden de Brabantse dijken niet langer de eerste klap 

op te vangen. Dat bood een veel fundamenteler 
beveiliging tegen de zee. De werken lagen weliswaar 
dertig tot veertig kilometer uit de kust van Noord-
Brabant, maar het effect ervan zou nog op veertig 
kilometer achter de kust merkbaar zijn.

De zee was niet de enige vijand. In oktober 1960 werd het zuiden van 
Breda door Mark en Aa of Weerijs onder water gezet. In december was het 
opnieuw raak. Het ‘Algemeen Handelsblad’ scherpte de pen en schreef: 
‘Als een sluipmoordenaar heeft het water gistermiddag en vannacht de 
stad Breda in zijn wurgende greep genomen ... Het Mastbos te Breda is 
het woud der verwachting geworden. Tussen de bomen treedt geruisloos 
het water aan en niemand weet precies waar het vandaan komt. Van 
riviertjes die zich brullend overtreden, maar ook van het grondwater 
dat zonder geweld bijkans geruisloos opwelt tussen dennennaalden en 
plavuizen.’248

Dijkgraaf Manders stak zijn zorgen niet onder stoelen of banken: ‘Er 
staan miljoenen kubieke meters water, die allemaal hierheen komen. Er 
zullen hier wel wat landerijen onder water lopen, maar vooral voor Breda 
wordt het maandag een heel moeilijke dag.’249

Ingenieur A.H. Piscaer van Mark & Dintel tapte uit hetzelfde vaatje. 
Hij verzuchtte: ‘Vroeger duurde het drie dagen eer de invloed van een 
regenperiode op de Mark te merken was, thans slechts één dag.’ Het 

247 Verslag van de bijzondere commissie voor de 
Waterstaat aan PS NB, 15-9-1956, Buitengewone 
zitting 1956, volgnr. 1; SAB-393.2:106. Nader 
verslag 28-9-1956, Ibidem volgnr. 3. Antwoord 
op het verslag van de commissie van rapporteurs 
inzake waterstaatsaangelegenheden aan PS NB, 
17-10-1956, Ibidem, volgnr. 6. Van der Weijden, ‘Het 
Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk, een 
institutionele geschiedenis’, aldaar 41.

248 Basisrapport Ontwateringsplan Waterschap 
“De Bovenmark” (Grontmij), maart 1961, 11; 
SAB-393.2:376. Algemeen Handelsblad, 6-12-1960.

249 Algemeen Handelsblad, 6-12-1960.

Tussen de bomen treedt geruisloos 
het water aan
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had weliswaar erg hard geregend, maar het water werd ook beter dan 
voorheen naar de beken geleid en stond dus sneller in de singels van 
Breda. Voor de toekomst moest worden gerekend op nog hogere pieken 
in de afvoer. In het kader van de Nederlandse en Belgische ruilverkaveling 
ging het gebied ten zuiden van Breda namelijk op de schop.250 

Ruilverkaveling houdt in de praktijk veel meer in dan het ruilen van 
kavels. Doorgaans wordt de infrastructuur van wegen en waterwegen 
sterk gewijzigd. De waterschappen De Aa of Weerijs en De Boven-Mark 
hadden vergevorderde plannen om de waterafvoer uit hun gebied te 
verbeteren. Breda kon dat water moeilijk tegenhouden. De stad was 
eigenlijk nog het meest gebaat bij een snelle passage. In de jaren dertig en 

250 Verslag Technisch overlegorgaan waterbeheersing 
stroomgebied Mark 8-12-1961, 6; SAB-393.2:110. 
Basisrapport Ontwateringsplan Waterschap “De 
Bovenmark” (Grontmij), maart 1961; SAB-393.2:376. 
Grontmij en Nederlandsche Heidemaatschappij aan 
Overleg-orgaan Mark en Dintel en Bovengebieden, 
juni 1962 (Het afvoerpatroon van Bovenmark en Aa 
of Weerijs, thans en na de toekomstige sanering); 
SAB-393.2:110. Verslag over het jaar 1960 van 
de Vereniging ten algemene nutte ... [Heidemij], 
1961, 20; SAB-393.2:378. Verslag Bestuurlijk 
overlegorgaan 2-2-1966, 3-4; SAB-393.2:109.

Markwerken	in	de	jaren	vijftig	en	zestig	van	de	twintigste	eeuw – De waterafvoer stroomopwaarts van Breda was verbeterd 
en dat had onmiddellijk gevolgen voor Breda en het stroomafwaarts gelegen gebied ten noorden van die stad. De polders langs 
de benedenstroom waren bovendien vrijwel alle voorzien van gemalen die hun water ook op Mark en Dintel loosden. De Mark had 
onvoldoende capaciteit om al dat water te verwerken, met het gevolg dat de rivier regelmatig buiten zijn oevers trad. In de jaren vijftig 
en zestig werden enkele bochten in de rivier rechtgetrokken, het profiel werd verbreed en verdiept en tegenover Terheijden werden 
bergboezems aangelegd om de pieken in de waterafvoer op te vangen.
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1 bergboezem Roode Vaart (voorstel 1936: niet uitgevoerd) 
2 westelijke bergboezem (aanleg tussen 1958 en 1966)
3 oostelijke bergboezem  zuid (aanleg tussen 1958 en 1966)
4 oostelijke bergboezem noord (aanleg tussen 1958 en 1966)
5 vierde bergboezem, aanleg 2009
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veertig was de Mark in de binnenstad grotendeels gedempt ten behoeve 
van een verkeersdoorbraak. Voor de passage van Markwater was de stad 
dus volledig aangewezen op haar singels. De werken die Breda aan singels 
en bruggen liet uitvoeren waren erop gericht alle belemmeringen op te 
ruimen, eerst en vooral op het punt waar de rivier de stad verliet. De brug 
over de Tramsingel werd om die reden flink verbreed.251

Het Heemraadschap Mark & Dintel was verantwoordelijk voor het 
deel stroomafwaarts van die brug, tot aan de monding. Zonder kostbare 
aanpassingen was de rivier niet in staat om de groeiende watermassa’s 
veilig in het Volkerak af te leveren. Het heemraadschap was daarom vlak 
na de oorlog al begonnen met verbeteren van het profiel, maar erg snel 
vorderden die werkzaamheden niet. Met handkracht was in vijftien jaar 
tijd nog slechts zes kilometer rivierbed tegenover Terheijden verbeterd. 

Vanaf 1958 kwam er eindelijk vaart in de werkzaamheden. In acht 
jaar tijd werd ongeveer twintig kilometer verbeterd. Tussen Breda en 
Standdaarbuiten werd de ruim tien meter brede rivierbodem verbreed tot 
ruim twintig meter, enkele kronkels werden rechtgetrokken en de diepte 
werd genormaliseerd op nap -3,00 m bij Breda, langzaam aflopend tot 
nap -3,75 m aan de mond van de rivier bij Dintelsas. In 1966 werd daar 
de nieuwe, ruimere Manders’ sluis feestelijk geopend. Hoewel daarmee 
sneller kon worden geloosd, behoorde de wateroverlast nog niet tot het 
verleden.252

Stroomafwaarts van Terheijden werden drie bergboezems aangelegd 
om bij gestremde lozing pieken in de waterafvoer op te kunnen vangen 
(zie kaart p. 141). Tijdens zeer hoge waterstanden kon het water over 
de iets lagere dijken van de bergboezems stromen. De bergboezems 
lagen in de Haagse Beemden, een gebied dat al sinds mensenheugenis 
regelmatig onder water stond. Als gevolg van de maatregelen zou het 
gebied minder vaak overstromen. De overlast bleef voortaan beperkt tot 
de bergboezems.253

Voor noodgevallen kon eventueel nog een maalstop worden ingesteld. 
Zodra dat peil bereikt werd kreeg het water in de rivier voorrang op het 
water dat er met behulp van gemalen werd ingebracht. De polders waren 
dan verplicht hun gemalen stil te zetten tot het water in de rivieren weer 
onder het maalpeil stond.254

Moerdijkkanaal en Industrieterrein Moerdijk
De plannen voor een kanaal tussen Antwerpen en Moerdijk waren in 
de jaren twintig al eens kopje-onder gegaan (zie kaart p. 98). De aanleg 
dwars door West-Brabant stuitte toen op sterke anti-België-gevoelens. In 
de jaren veertig en vijftig stond het Moerdijkkanaal opnieuw prominent 
op de agenda, deze keer via een tracé ten westen van Bergen op Zoom. De 
commissie-Sassen, die de Commissaris van de Koningin in deze kwestie 
adviseerde, ging er althans vanuit dat het internationale overleg op dat 
tracé uit zou komen. De Benelux stond in de steigers, en veel ruimte voor 
anti-België-gevoelens was er eigenlijk niet.255 

251 Muntjewerff-van den Hul, ‘Het Doorbraakplan’.
252 Verslag inzake onderzoek verbetering afwatering 

M&D, passim (diepte was gemiddeld NAP -2,00 m 
tot NAP -3,00 m). Tot 1961 werd nog overwogen 
om daar een gemaal te plaatsen. Zie Notulen 
Studiecommissie in verband met de situatie op 
waterschapsgebied in West-Brabant 22-8-1961 
te ’s-Hertogenbosch; SAB-393.2:93. ‘Afwatering 
stroomgebied - Markverbeteringswerken’, 
in: Heemraadschap van de Mark en Dintel, 
16-7-1963, 3-5; SAB-393.2:88. Verslag bestuurlijk 
overlegorgaan M&D, Bovenmark en Aa of Weerijs, 
2-2-1966; SAB-393.2:109.

253 Plan voor verbetering van de Mark voor wat betreft 
het gedeelte tussen Breda en het Markkanaal, januari 
1953; SAB-393.2:670. Overzicht bergboezems 
1:25.000, zj oktober 1963; SAB-393.2:383.

254 Verslag Technisch overlegorgaan waterbeheersing 
stroomgebied Mark, 8-12-1961, 23-2 en 22-6-1962; 
SAB-393.2:110. Verg. Verslag inzake onderzoek 
verbetering afwatering M&D, bijlage 5.

255 Rapport betreffende het vraagstuk der waterwegen 
in Noord-Brabant op 7-5-1954 uitgebracht aan de 
Commissaris der Koningin (Commissie-Sassen), 4; 
SAB-393.2:649. Naoorlogse oppositie tegen het 
Moerdijkkanaal (1948-1957), 5-3-1961; Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Dienst Documentaire 
Informatievoorziening (DDI), www.mfa.nl:8000/ddi-
onderzoek1/75284.pdf.
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De commissie schetste de urgentie van het project: ‘Om het westen van 
Noord-Brabant tot verdere ontwikkeling te brengen en het reeds in 
enkele gemeenten geconstateerde abnormale wegtrekken der bevolking 
tegen te gaan is het noodzakelijk, dat werkgelegenheid kan verschaft 
worden aan de bevolking van dit gebied.’ Het Moerdijkkanaal bood 
goede vestigingsmogelijkheden voor industrie, vooral tussen Bergen op 
Zoom en Oudenbosch, ‘waar het 
kanaal overwegend voert door 
terreinen, welke zonder grote 
voorbereidende werken voor 
industrieterrein in aanmerking 
komen.’256

Als het aan de provincie lag werd Bergen op Zoom een zeehaven en 
zou tussen Fijnaart en Willemstad het industrialisatieplan Oranjestad 
worden gerealiseerd. Klundert en Zevenbergen, beide gelegen in het 
mondingsgebied van het Moerdijkkanaal, hoopten ook een graantje 

256 Rapport Commissie-Sassen, 5; SAB-393.2:649.

De aanleg dwars door West-Brabant stuitte 
toen op sterke anti-België-gevoelens

Willemstad
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mee te kunnen pikken. Het Heemraadschap Mark & Dintel genoot het 
vooruitzicht op een riante afvoermogelijkheid van zijn overtollig water.257 

De mededeling van minister van Buitenlandse Zaken J.A.M.H. Luns 
dat het tracé over Moerdijk op losse schroeven stond, was dan ook een 
streep door de rekening. In 1957 informeerde hij de Eerste Kamer over 
de stand van zaken: ‘De Belgische regering heeft voorts medegedeeld, 
voornamelijk in verband met de te verwachten grote veranderingen, die 
het Deltaplan in de tussenwateren zal aanbrengen, op dit ogenblik geen 
standpunt te willen innemen inzake de aanleg van een kanaalverbinding 
tussen Antwerpen en het Hollandsch Diep.’258

Het Moerdijkkanaal was waarschijnlijk van de baan. Maar de hoop 
op iets moois bleef leven. ‘De gedachte dat een nieuwe, korte Schelde-

257 Brusse, Dynamische regio, 226. Analytisch verslag 
van de vergadering inzake industrialisatieplan 
Oranjestad, ten gemeentehuize van Fijnaart 
en Heiningen, 22-9-1959; SAB-393.2:319. 
Noordermeer, ‘Inleiding‘, Inventaris archief Klundert. 
Mens, ‘Kreekrakplan voor een zeehaven tegen de 
Brabantse Westwal’, Witteveen en Rotterdam, 165 
en 220.

258 Vergadering Eerste Kamer 13-3-1957.

Plannen	voor	een	Schelde-Rijnkanaal	en	een	industrieterrein	bij	Moerdijk – Het beoogde Schelde-Rijnkanaal droeg vele 
decennia de naam Moerdijkkanaal, maar het werd uiteindelijk gerealiseerd via de Eendracht. In de omgeving van Moerdijk zat men 
evenwel niet stil. Zevenbergen en Klundert concentreerden zich aanvankelijk op de aanleg van een industrieterrein langs de Roode 
Vaart, maar in 1964 lanceerden zij samen met de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe het plan voor de buitendijkse aanleg van 
Industrieterrein Moerdijk.
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Rijnverbinding in het uiterste westen van Brabant wordt gerealiseerd en 
bij Willemstad in het Hollandsch Diep zal uitmonden wint veld’, schreef 
‘Dagblad De Stem’. ‘Zij lijkt bovendien zeer reëel. De aanlegkosten zullen 
beduidend minder zijn dan die van het Moerdijkkanaal. De verliezen aan 
landbouwgronden blijven beperkt.’259

Bij een tracé over Willemstad zou het industrialisatieplan Oranjestad 
de wind vol in de zeilen krijgen. Maar Zevenbergen en Klundert 
verloren door die tracéwijziging het perspectief op een internationaal 
vaarwater door hun gemeenten. Beide zetten hun kaarten voortaan 
wat nadrukkelijker op de Roode Vaart. Dat water liep door de kom van 
Zevenbergen, was verbonden met Mark en Dintel en had zijn monding in 
de gemeente Klundert aan het Hollandsch Diep.

Provinciale Waterstaat wilde de flessenhals in Zevenbergen liever 
vermijden en had daarom eind jaren dertig ten oosten van de gemeente 
een omleidingskanaal getekend, tussen Roville en het café Hou mannen 
hou. De Roode Vaart in de bebouwde kom van Zevenbergen kon dan 
worden gedempt. Het nieuwe kanaal diende twee doelen, zowel de 
waterafvoer van Mark en Dintel als de scheepvaart tussen die rivier en het 
Hollandsch Diep.260

In 1958 werd de voorkeur uitgesproken voor een omleidingskanaal 
dat niet ten oosten, maar ten westen van Zevenbergen liep. Dat scheelde 
weer een bocht en de ruimte tussen Zevenbergen en het Hollandsch Diep 
kon zo volledig worden benut voor de aanleg van industrieterreinen. 
Die opzet veranderde ingrijpend toen Ingenieursbureau Dwars, Hederik 
en Verheij het radicale voorstel deed om het industrieterrein nog een 
eindje verder te schuiven en het niet áán maar ín het Hollandsch Diep te 
leggen.261 

In 1961 vormden Zevenbergen, Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe 
het samenwerkingsverband zekluza, dat het initiatief nam voor 
de aanleg van het Industrieterrein Moerdijk. In het kielzog van die 
ontwikkelingen werd de Roode Vaart ten noorden van Zevenbergen 
opgeknapt en van een nieuwe sluis voorzien. Ten zuiden van Zevenbergen 
kreeg de Roode Vaart een open verbinding met Mark en Dintel.262

In de jaren dertig was al geopperd om de haven van Zevenbergen, 
anders gezegd het gedeelte van de Roode Vaart dat door de kom van de 
gemeente liep, te dempen. Maar het heeft vrij lang geduurd eer die knoop 
werd doorgehakt. Toen de havenkade in de jaren zestig plotseling flinke 
scheuren vertoonde, haastte de beheerder van de vaart, Heemraadschap 
Mark & Dintel, zich om de zaak te stutten, maar ook toen werd dempen 
uitgesteld. Bij hoogwater op Mark en Dintel bood de Roode Vaart 
namelijk een extra vluchtweg voor het overtollige water. Als die voortijdig 
werd afgesloten, was het leed niet te overzien. De Roode Vaart werd 
bovendien van onschatbaar nut geacht voor het inlaten van water uit het 
Hollandsch Diep. In 1970 waren de Markwerken zover gevorderd dat 
de haven veilig kon worden gedempt. Voortaan onderhield een buis de 
betrekkingen tussen beide wateren.263

259 ‘In het kader van ’t West-Brabantplan’, In: Het nieuwe 
gelaat van Zevenbergen.

260 Verslag inzake onderzoek verbetering afwatering 
M&D, 93 en 95.

261 Rapport omtrent de keuze van het tracé van het 
afleidingskanaal behoorende bij het Rapport omtrent 
het plan voor verbetering van de afwatering van 
Mark en Dintel dd 20 Juni 1941 [DHV in opdracht 
van M&D], 20-5-1942; SAB-393.2:670. Bespreking 
M&D, Gemeente Zevenbergen en Ir. Heederik, 
18-7-1946; SAB-393.2:881. Verslag vergadering 
betreffende de verbinding van Rijksweg 17 met 
de provinciale weg door de Langstraat, nabij 
Zevenbergen, 13-3-1958 ten gemeentehuize van 
Zevenbergen; SAB-393.2:881. ‘Wat meteen gedaan 
kan worden’, In: Het nieuwe gelaat van Zevenbergen. 
Bespreking 5-2-1963 te Oud en Nieuw Gastel, 
over de verbetering van de Roode Vaart en de 
demping van de haven in Zevenbergen (twijfel over 
omleidingskanaal); SAB-393.2:854. Verslag inzake 
onderzoek verbetering afwatering M&D, 99 en 
106-109 (slikken voor de monding toen gezien als 
mogelijke bergboezem bij gestremde afvoer). B&W 
Zevenbergen aan M&D, 8-10-1959; SAB-393.2:854. 
Aantekeningen van een bespreking betreffende 
verbetering en verbreding van de Roode Vaart en de 
aanleg van industrieterrein in de omgeving daarvan, 
14-12-1959 ten gemeentehuize te Zevenbergen; 
SAB-393.2:854. M&D aan Deltadienst, afdeling 
waterhuishouding, 25-1-1962 (toezending 
tekeningen DHV dd april/mei 1960 mbt uitmonding 
Roode Vaart); SAB-393.2:317. A.H. Piscaer [M&D], 
De Roode Vaart, Rapport over de tegenwoordige 
toestand van de vaart en de mogelijkheden tot 
verbetering van deze vaart als scheepvaartweg, 
januari 1962; SAB-393.2:855. Resumé bespreking 
mbt industrieterrein aan de mond van de Roode 
Vaart, 15-2-1960 te Breda; SAB-393.2:854.

262 B&W Zevenbergen aan Gemeenteraad 24-5-1963; 
SAB-393.2:854 en 317. Noordermeer, ‘Inleiding’ 
Voorlopige inventaris Klundert.

263 Nota betreffende de Roode Vaart [DHV], mei 1962; 
SAB-393.2:855. Delahaye, Haven van Zevenbergen, 
51-66.
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Mark-Vlietkanaal geniaal, Open Vliet beter
De Roosendaalsche Vliet stroomde uit in de Steenbergsche Vliet en was 
daarvan gescheiden door een schutsluis. De Steenbergsche Vliet lag iets 
lager, stroomde uit in het Volkerak en had in theorie een streefpeil van 
nap - 1,38 m. In de praktijk viel daar niet mee te werken, omdat het 
buitenwater dan zelfs bij eb nog naar binnen zou stromen. Door een 
hogere waterstand aan te houden werd dat voorkomen. Het verschil 
met het peil in de hoger gelegen Roosendaalsche Vliet was daardoor 
minimaal. Door goed samenspel van de sluizen, zowel tussen beide 
rivieren als aan de monding, kon niettemin voor beide rivierpanden een 
natuurlijke lozing worden gerealiseerd. Maar veel rek zat er niet in.

Na de ramp werd een heel andere koers ingezet. Toen eenmaal was 
besloten om de zeearmen af te sluiten, was duidelijk dat de natuurlijke 
lozing via de Steenbergsche Vliet haar langste tijd had gehad. Eb zou 
snel tot het verleden behoren. Het was nog niet bekend hoe hoog het 
water mettertijd precies zou staan, maar het was wel duidelijk dat de 
Steenbergsche Vliet het overtollig water voortaan alleen nog met behulp 
van een gemaal kwijt kon.

Illustratief voor de onzekerheid over de toekomstige hoogte van het 
buitenwater was een oriënterend bezoekje van Rijkswaterstaatsingenieur 
Zwiers aan de regio. In zijn gesprek met A. Proost, waterbouwkundige 
van het heemraadschap, kwamen uiteraard ook de plannen van Rijks-
waterstaat met betrekking tot het buitenpeil ter sprake. Volgens Zwiers 
zou dat schommelen tussen nap - 1,20 m en nap + 0,70 m. Hij zou de 
mogelijkheid hebben geopperd om ‘de gehele Vliet in open verbinding te 
brengen met wat wij nu nog noemen het buitenwater’.264

Proost toonde zich voor de gelegenheid van zijn somberste kant. 
Bij een peil van nap - 1,20 m zou de Roosendaalsche Vliet ongeveer 
anderhalve meter moeten worden uitgediept om bevaarbaar te blijven. 
Bij een peil van nap + 0,70 m zouden honderden hectaren bouwland met 
wateroverlast worden geconfronteerd. De suikerfabriek van Steenbergen 
en een groot deel van de gemeente Steenbergen zouden onder water 
komen te staan. De gorzen hadden dan een omkading nodig en de 
gemalen zouden moeten worden verbouwd om het water hoger op te 
kunnen voeren. Uiteraard moesten de natuurlijk lozende polders dan van 
bemaling worden voorzien, en zelfs grote complexen bouwland rondom 
Roosendaal zouden het niet langer zonder bemaling kunnen stellen.

Via de regionale tamtam vernam Proost later, dat Zwiers tegenover 
de directeur van Roosendaals Gemeentewerken een heel ander peil had 
genoemd, te weten nap +1,20 m. Die had zich vervolgens net als Proost 
uitgeput in het noemen van de nadelige gevolgen.

Toen Luns de Eerste Kamer in 1957 informeerde over het Belgische 
standpunt met betrekking tot het Moerdijkkanaal, had hij daaraan 
toegevoegd, ‘dat van Nederlandse zijde eerlang een aanvang zal worden 
gemaakt met de dringend noodzakelijke werken, die in het westelijk deel 

264 Waterbouwkundige A. Proost aan R&SV 2-12 en 
11-12-1955; SAB-419.1:376.
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van Noord-Brabant dienen te worden uitgevoerd.’ Hij zei er toen niet bij 
welke werken dringend noodzakelijk waren, maar Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant had vrijwel meteen een verlanglijstje ingediend. De 
Markverbeteringswerken (zie kaart p. 141-142) en de vaart op Breda, 
Oosterhout en Roosendaal hadden daarin een prominente plek.265

De vaart op Roosendaal betrof de aanleg van het Mark-Vlietkanaal en  
de verbetering van de Vliet tot aan de haven van Roosendaal. Heemraad-
schap Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet trok het nut van die ver-
binding in twijfel. Het liet zich namelijk aanzien dat de voordelen vooral 
aan Roosendaal zouden toevallen en dat de haven van Steenbergen op 
die manier buitenspel werd gezet. De scheepvaart tussen het Mark-
Vlietkanaal en Steenbergen zou zo gering worden ‘dat het geen zin zal 
hebben en economisch ook niet verantwoord zal zijn dat riviergedeelte 
als scheepvaartweg in stand te houden’.266

De provincie gaf er de voorkeur aan om het water van de Roosendaalsche 
Vliet voortaan via het Mark-Vlietkanaal af te voeren. De Steenbergsche 
Vliet hoefde dan alleen nog de afwatering van de lagere delen van de regio 
te verzorgen. Daarvoor was weliswaar een flink gemaal vereist, maar het 
was allicht goedkoper dan het bemalen van het stroomgebied van beide 
Vlieten. De Steenbergsche Vliet kon dan worden afgedamd.

265 Vergadering Eerste Kamer 13-3-1957. M&D, 
Aantekeningen bij het door het provinciaal 
bestuur van Noord-Brabant uitgebrachte rapport 
‘Noord-Brabant in het nieuwe westen’, 4-2-1959; 
SAB-393.2:319.

266 Studiecommissie in verband met de situatie op 
waterschapsgebied in West-Brabant, 22-8-1961 
te ’s-Hertogenbosch; SAB-393.2:93. Enkele 
beschouwingen over de toekomstige verbinding 
tussen Mark en Dintel en de Roosendaalsche- en 
Steenbergsche Vliet, ’s-Hertogenbosch 16-1-1961, 
9-11; SAB-393.2:93. Rapport commissie 
samenvoeging Heemraadschap van de Mark en 
Dintel en Heemraadschap van den Roosendaalschen 
en Steenbergschen Vliet 29-6-1964, 10-12; 
SAB-419.1:56.

Volkeraksluizen
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Het liep allemaal anders. In 1963 bereikten Nederland en België 
overeenstemming over het tracé van het Schelde-Rijnkanaal. Dat kwam 
voor de Brabantse kust bij Bergen op Zoom te liggen en liep door de 
Eendracht, om na het passeren van de monden van Vliet en Mark en 
Dintel het Hollandsch Diep te bereiken. Het perspectief dat de Vliet 
in de nabije toekomst op een internationale vaarroute kon aansluiten, 
verschafte het Heemraadschap Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet 
een belangrijk argument om in te zetten op een betere toekomst voor de 
Vliet in de snel veranderende delta.267

Het heemraadschap schakelde Ingenieursbureau Ir. L.W. Lievense 
in om uit te zoeken wat de gevolgen van de Deltawerken voor de Vliet 
zouden zijn en hoe het heemraadschap daarop, gezien de plannen voor 

Plannen	voor	een	Hoogheemraadschap	Mark	en	Vliet	in	het	begin	van	de	jaren	zestig – Gedeputeerde Staten had de zinnen 
gezet op een verbinding tussen Mark en Dintel en Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet: het zogenaamde Mark-Vlietkanaal. GS 
wilde de stroomgebieden niet alleen fysiek, maar ook organisatorisch verenigen. Dat mislukte. Hoogheemraadschap Mark en Vliet 
kwam niet van de grond omdat beide heemraadschappen niets voelden voor zo’n samenvoeging.
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267 Het verdrag werd 13-5-1963 gesloten. Mededelingen 
Commissaris van de Koningin NB betreffende 
het tractaat inzake de Schelde-Rijnverbinding 
en de gevolgen daarvan voor Noord-Brabant, 
Vergadering PS NB, 16-5-1963; SAB-393.2:649. De 
Schelde-Rijnverbinding (Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij), mei 1963; SAB-393.2:649. 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij aan 
R&SV, 22-9-1964 (aanpassing aan Deltawerken); 
SAB-419.1:376.
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een Mark-Vlietkanaal, het beste kon reageren. In 1965 liet Lievense 
de alternatieven de revue passeren en sprak de voorkeur uit voor het 
plan om de sluizen van de Vliet voortaan wagenwijd open te zetten. De 
Deltawerken boden immers voldoende zekerheid. De buitensluis kon bij 
stormvloed als tweede waterkering dienen. Dijkgraaf A. van der Heijden 
sloot zich daarbij aan en vatte het standpunt van het heemraadschap 
kernachtig samen: ‘Het Mark-Vlietkanaal was een geniale oplossing 
in de dertiger jaren, maar na het Deltaplan is de open Vliet een betere 
oplossing.’268

De Open Vliet kon bovendien goed worden verkocht als een nood-
zakelijke aanpassing van de Vliet aan de Deltawerken, en kon dus rekenen 
op aanzienlijke financiële steun van de rijksoverheid. Als het Mark-
Vlietkanaal werd verkozen, liep de streek die subsidie mis. ‘Is het wel 
verantwoord dit grote verschil in uitkering voor aanpassingswerken te 
laten schieten?’269

Hoogheemraadschap Mark en Vliet
Het kanaal verbond niet alleen beide stroomgebieden. Als het aan het 
provinciebestuur lag werden ook de twee heemraadschappen die er de 
scepter zwaaiden aaneengeklonken tot één Heemraadschap Mark en 
Vliet. Adjunct-directeur Provinciale Waterstaat J.H.G. Smits was belast 
met de voorbereiding van de fusie. Hij liet geen ruimte voor twijfel: ‘Uit 
de aanleg van het verbindingskanaal vloeit de samenvoeging van de 
waterschappen voort.’ Spoedig zou blijken dat niet iedereen daar zo over 
dacht.270 

Het Heemraadschap Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet was 
ronduit tegen de samenvoeging. Het protesteerde tegen de spoed 
waarmee het provinciebestuur beide heemraadschappen aaneen wilde 
klinken en zag meer heil in een versterking van de eigen positie, te 
weten: een concentratie van alle waterschapstaken en een uitbreiding in 
westelijke richting, tot aan het nieuwe Schelde-Rijnkanaal; alles liever 
dan samengaan met Mark & Dintel.271

Heemraadschap Mark & Dintel stond aanvankelijk wel positief 
tegenover het samengaan. Het heemraadschap was een flink stuk groter 
en met enige goede wil kon het samengaan ook worden beschouwd 
als een uitbreiding van de eigen organisatie. Dijkgraaf Manders had, 
in verband met de aanstaande gebieds- en gezagsuitbreiding, zelfs al 
overwogen om de kroon op het werk te zetten en trof voorbereidingen 
om ‘zijn’ nieuwe heemraadschap te kunnen voorzien van het predikaat 
Hoogheemraadschap.272 

Waterstaatsjurist S.J. Fockema Andreae, die door Manders om advies 
was gevraagd, sloot die mogelijkheid niet uit, maar ventileerde enige 
reserve. ‘De hoofdvraag lijkt het mij daarbij, of men dat maatschappelijk 
aanvaardbaar acht. Want men beleeft weinig plezier van een verfraaide 
benaming indien deze aanvechting ontmoet. Het antwoord op deze vraag 
zult u beter dan ik kunnen geven.’

268 L.W. Lievense, Oriënterende studie over de 
gevolgen van de deltawerken voor het gebied van de 
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, mei 1965; 
SAB-393.2:94. Dagblad De Stem, 28-8-1965, 19.

269 Bespreking [R&SV] inzake concentratie Mark-Vliet 
2-12-1965; SAB-393.2:94

270 Verslag bespreking Studiecommissie ivm de situatie 
op waterschapsgebied 8-6-1962; SAB-393.2:93. A. 
van der Heijden (dijkgraaf R&SV) aan J.H.G. Smits, 
20-5-1964; SAB-419.1:56.

271 R&SV aan GS 19-9-1960; SAB-419.1:55. A. van der 
Heijden, Gedachten betreffende Vliet, Delta-Meer, 
Mark-Vlietkanaal, november 1961, 5; SAB-419.1:55. 
Voorlopig rapport van de commissie ter bestudering 
van de wenselijkheid en de mogelijkheden van 
coördinatie en concentratie van waterschapsdiensten 
en waterschapsbeheer in het stroomgebied van de 
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, 26-6-1967; 
SAB-393.2:94.

272 Manders aan Fockema Andreae 11-5-1964; 
SAB-393.2:93. Fockema Andreae aan Dijkgraaf M&D 
26-6-1964;SAB-393.2:93.
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De provincie wilde de samenvoeging koste wat kost realiseren. Dijkgraaf 
Manders probeerde het draagvlak voor zo’n besluit te vergroten door  
te pleiten voor een combinatie van de plannen voor het Mark-Vlietkanaal 
met die voor de Open Vliet. Hij rekende zelfs voor dat die oplossing 
de goedkoopste was; iedereen blij. Maar toen hij dat plan en de voor-
genomen samenvoeging van de heemraadschappen in 1965 aan de 
hoofdingelanden van Mark & Dintel voorlegde, bleken die niet onder de 
indruk van zoveel vindingrijkheid. Zij zagen vooral ‘nieuwe zware en niet 
te voorziene lasten’ op zich afkomen.273

Het was namelijk onduidelijk wie het Mark-Vlietkanaal moest 
aanleggen en wie voor de kosten zou opdraaien. De provincie hield de 
mogelijkheid open dat het nieuwe waterschap daarmee zou worden 
belast. Hoofdingeland J. Kluijtenaar verwoordde de stemming, ‘dat 
concentratie van waterschappen niet dient te geschieden, zolang niet is 
vastgesteld, wanneer en door wie het Mark-Vlietkanaal wordt gemaakt.’ 
Dijkgraaf Manders informeerde de provincie over de koerswijziging.274

Het voornemen om beide heemraadschappen samen te voegen, werd 
kort daarop ingehaald door de tijd. De provincie had inmiddels een 
andere creatie voor ogen, de stichting van een waterschap dat heel West-
Brabant omvatte en zowel op het terrein van de waterkwantiteit als op dat 
van de waterkwaliteit de handen ineen moest slaan. De totstandkoming 
van zo’n waterschap was vooral gewenst in verband met de bestrijding 
van de vervuiling van het oppervlaktewater, een onderwerp dat in het 
volgende hoofdstuk wordt aangesneden.

Provinciale Staten besloot in 1968 om het Mark-Vlietkanaal aan te 
leggen en het liet zich niet van de wijs brengen toen de Tweede Kamer 
in 1974 de rijksbijdrage voor het kanaal schrapte. In 1976 besloot de 
provincie om het kanaal zelf te financieren. In 1983 was de verbinding 
tussen Mark en Vliet klaar.275

Knooppunt Oosterhout
In de jaren zestig stond de waterbeheersing van Donge en Oude Maasje 
op de agenda. Net als bij het Mark-Vlietkanaal besloot de provincie om de 
fysieke en de organisatorische infrastructuur gelijktijdig aan te pakken. 
Maar waar bij het Mark-Vlietkanaal aanvankelijk nog in het midden 
werd gelaten wie de plannen zou uitvoeren, liet het college daarover bij 
Donge en Oude Maasje geen misverstand bestaan. De provincie zou de 
werkzaamheden hoe dan ook zelf ter hand nemen: ‘Temeer vinden wij dat 
gewenst, omdat er in het betrokken gebied een groot aantal beheerders 
van waterstaatswerken zijn, zodat bij een niet-gecoördineerd optreden 
het gevaar bestaat, dat veel overbodig werk zal geschieden en onnodige 
kosten zullen worden gemaakt.’276

De provincie kreeg niet alleen te maken met de waterschappen, 
maar ook met Rijkswaterstaat, de gemeenten in de regio en, vanwege 
de voorgenomen ruilverkaveling, met de Cultuurtechnische Dienst. Die 
hadden allemaal zo hun eigen wensen en problemen.277

273 Verslag bespreking M&D mbt oprichten Waterschap 
Mark en Vliet 7-8-1965, 10; SAB-393.2:94 . 

274 Ibidem, 6. M&D aan PS NB NB 9-8-1965; 
SAB-393.2:94.

275 GS aan PS NB (verbetering scheepvaartweg op 
Roosendaal), 6-12-1967; SAB-393.2:94. Verslag 
bespreking Provinciale Waterstaat, R&SV en 
Lievense te ’s-Hertogenbosch betreffende Mark-
Vlietkanaal, 19-11-1965; SAB-393.2:94. Verslag 
bespreking R&SV inzake concentratie Mark-Vliet, 
2-12-1965; SAB-393.2:94. Notulen vergadering 
PS NB 19-1-1968, 107-112; RAT-1152:465. Nota 
Mark-Vlietkanaal, ’s-Hertogenbosch, juli 1973; 
SAB-393.2:95. Vragen L.J. Giebels en H. Hartmeijer 
18-7-1973; Tweede Kamer Zitting 1972-1973, 
Aanhangsel 1500, 3005. Vragen W.A.F. Wilbers, 
H. Hartmeijer en L.J. Giebels 27-9-1973; Tweede 
Kamer Zitting 1973-1974, Aanhangsel 327, 655. 
Amendement P.A. Roels cs, 13-1-1974, Vergadering 
Tweede Kamer 20-2 en 21-2-1974. GS aan PS 
NB, 27-3 1974 (stopzetting rijksbijdrage aanleg 
Mark-Vlietkanaal); SAB-393.2:95. Besluit PS NB, 
25-6-1976.

276 GS aan Het Zuiderafwateringskanaal 25-9-1963; 
RAT-1181:438.

277 Rapport voor de ruilverkaveling 
Zuiderafwateringskanaal - Beneden-Donge (centrale 
cultuurtechnische Commissie), januari 1970; RAT-
1181:340a.
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Zo boog Rijkswaterstaat zich al enige tijd over de verbetering van het 
Knooppunt Oosterhout, het ontmoetingspunt van drie waterstaatkundige 
regimes: de Donge met eb en vloed, het Markkanaal dat het regime van de 
Mark kopieerde en het Wilhelminakanaal met eenrichtingsverkeer en een 
peil dat bijna 4 meter hoger lag. Via twee sluizen werd de noodzakelijke 
afstemming in deze verkeersknoop bereikt.

Vooruitlopend op de sluiting van het Haringvliet overwoog Rijks-
waterstaat om de monding van het Wilhelminakanaal te verleggen, van 
de Donge naar de Amer. Dat scheelde een paar bochten, de capaciteit 
van kanaal en sluizen kon worden verhoogd en de Dongemond kon 
dan worden afgesloten. Voor Mark en Dintel lag het voordeel vooral in 
de ongestoorde aanvoer van grote hoeveelheden schoon water. In de 
nieuwe opzet van Knooppunt Oosterhout was het ook mogelijk om de 

Aanpassingen	van	het	knooppunt	Oosterhout	1967 – In de jaren vijftig zette het provinciebestuur uiteen hoe de waterwegen in 
Noord-Brabant geschikt konden worden gemaakt voor schepen tot 1350 ton, onafhankelijk van de aanleg van een Moerdijkkanaal. 
Daartoe moest het Markkanaal worden verbreed, de sluizen bij Oosterhout vervangen en het Wilhelminakanaal een stukje verlengd, 
zodat het rechtstreeks in de Amer kon stromen.
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stroomrichting om te keren. Het water van Mark en Dintel werd dan via 
het Markkanaal naar Oosterhout geleid en met behulp van een gemaal op 
het Wilhelminakanaal gepompt.278

De wijziging in de loop van het Wilhelminakanaal sloot ook goed aan 
bij de plannen van Provinciale Waterstaat om het Dongewater niet langer 
via de Dongemond af te voeren. Een groot deel van dat water kon dan 
via het Wilhelminakanaal en de nieuwe Amertak naar de Amer stromen. 
De Donge werd via een koppelleiding met het Zuiderafwaterings kanaal 
verbonden, zodat de rest van het Dongewater naar het gemaal bij Keizers-
veer kon stromen. Daar was een nieuw extra groot gemaal gepland, dat 
zowel de Donge als het Zuiderafwateringskanaal kon bedienen.279

Na de afsluiting van het Haringvliet en het grotendeels 
buitensluiten van eb en vloed zou het peil van Amer en Bergsche 
Maas naar verwachting schommelen tussen nap + 0,20 m en 
nap + 0,60 m. Hoewel het risico daardoor aanzienlijk was 
ingeperkt, hield Provinciale Waterstaat er toch nog rekening 
mee dat het water voor de Donge en het Oude Maasje te vaak 
te hoog zou worden opgestuwd. De zee behield namelijk een 
toegang via de Nieuwe Waterweg en het bovenwater dat door 

Rijn en Maas werd aangevoerd, liet zich evenmin buitensluiten. Eens in 
de honderd jaar werd een waterhoogte verwacht van nap + 2,40 m. De 
dijk langs het Oude Maasje bij Waalwijk was twintig centimeter lager, die 
langs de Donge slechts 25 centimeter hoger. Daar moest dus wel iets aan 
worden gedaan.280

Het verhogen van de dijken was een kostbare aangelegenheid waarop 
eenvoudig kon worden bespaard door in de monden van Donge en Oude 
Maasje dammen te leggen. Zo’n hermetische afsluiting hield echter 
niet alleen het water buiten, maar belemmerde ook de scheepvaart 
en de waterverversing. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten 
in de regio voelden om die reden meer voor keersluizen die alleen in 
noodgevallen werden gesloten. 

In 1982 werd zo’n keersluis in het Oude Maasje gerealiseerd, 
de aansluitende bedijking kwam in 1995 gereed. De keersluis in de 
Dongemond stond heel lang op het verlanglijstje, maar werd tot op heden 
niet gerealiseerd. In 1979 werd de Donge ten zuiden van Raamsdonksveer 
tijdelijk afgedamd. De tijdelijke dam, die ter hoogte van de Willemsbrug. 
lag, werd in 1986 vervangen door een eveneens tijdelijke dam anderhalve 
kilometer westelijker.281

Door de aanleg van onder andere de Maeslantkering in de Nieuwe 
Waterweg leek het gerechtvaardigd om uit te gaan van een lagere 
overstromingskans. Hoge afvoeren van de bovenrivieren vormden nog 
een overstromingsrisico, maar een beperkte verhoging van de dijken 
rond de Dongemond werd voldoende geacht om dat water te keren: 
nap + 2,90 m in plaats van nap + 3,45 m. In 2001 waren de dijken in de 
Dongemond op hoogte.

278 Vanuit de riolering van Oosterhout werd ongezuiverd 
rioolwater geloosd op het Wilhelminakanaal, 
waardoor de aanvoer van schoon water werd 
gehinderd. (mededeling Piet Polak, Brabantse Delta, 
12-8-2009). Verbetering gedeelte Wilhelmina- en 
Markkanaal (Rijkswaterstaat Arrondissement Breda), 
25-8-1967; SAB-393.2:441. Verslag bespreking 
14-8-1974 te Breda, over de mogelijkheden voor 
afvoer van oppervlaktewater naar het Noordelijke 
Deltabekken in de plaats van naar het zuidelijke 
Deltabekken; SAB-393.2:416. Verg. C. Aarden 
aan P. Bongaerts 29-10-1927; SAB-393.1:1176 
(Oosterhout subsidieerde aanleg Wilhelminakanaal 
onder voorwaarde, dat geen Markwater via de 
Oosterhoutse haven werd afgevoerd).

279 Nota Provinciale Waterstaat NB, 13-9-1968 
(watervrijmaking en aanpassingswerken in het gebied 
van Donge en Oude Maasje); RAT-1181:439.

280 Ibidem.
281 Winsemius en De Wilde, ‘De versterking van de 

dijken tussen Willemstad en Waalwijk’, 87-91.
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Deltawerken maat van alle dingen
Het effect van de watersnood kan moeilijk worden overschat. De 
overstroming verschafte het draagvlak voor een allesomvattende ingreep 
in de Nederlandse waterhuishouding: de afsluiting van Haringvliet, 
Grevelingen en Oosterschelde. Vele decennia waren de Deltawerken de 
maat van alle dingen, zeker op waterstaatkundig terrein. Open of dicht, 
hoog of laag, zoet of zout waren van doorslaggevende betekenis voor de 
inrichting van de waterstaatswerken langs de kust van West-Brabant. 
De Deltawerken hadden weliswaar een veel bredere doelstelling dan het 
tegenhouden van een boosaardige zee. Maar tot in de jaren zestig werd 
vooral dat laatste aspect breed uitgemeten. 

Afvoer	en	afsluiting	van	Donge	en	Oude	Maasje	1968-1990 – In 1968 boog Provinciale Waterstaat zich over de mogelijkheid 
om het bovenwater van de Donge via het Wilhelminakanaal af te voeren. Voor de rest van het Dongewater wilde de dienst een 
Koppelingskanaal aanleggen tussen de benedenloop van de Donge en het Zuiderafwateringskanaal. Het Dongewater kon dan met 
behulp van het gemaal te Keizersveer worden afgevoerd. De afsluiting van het Oude Maasje werd in 1982 gerealiseerd. Voor de 
afsluiting van de Donge passeerden allerlei alternatieven de revue en twee keer werd de rivier met tijdelijke dammen afgesloten. De 
laatste ligt er sinds 1986.
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Vuil water 
in de jaren 
zestig: 
wegpersen 
en schoon
spoelen

Het afsluiten van de zeegaten bood bescherming, maar het had 
ook een keerzijde. Brabant kon zijn afvalwater bijna niet meer 
kwijt. Zolang de Brabantse riviertjes hun vervuilde water in de 
open zeegaten loosden, kraaide daar geen haan naar. Toen achter 
de Deltadijken een zoet Deltameer werd gevormd, was lozing 
op die plek ondenkbaar. Noord-Brabant zocht een uitweg via de 
Westerschelde; dat gat bleef immers open. Die uitweg beloofde 
een kostbare aangelegenheid te worden, omdat voor het transport 
van al dat afvalwater een stel flinke pijpleidingen moest worden 
aangelegd. Het alternatief was zuiveringsinstallaties bouwen. Maar 
wat kostte dat niet?

Hoofdstuk 9
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Naar de Westerschelde en het Hollandsch Diep
Het afvalwatervraagstuk langs de Vliet werd beheerst door suiker. 
De coöperatieve suikerfabriek van Roosendaal kon in één etmaal drie 
miljoen kilo bieten verstouwen en produceerde daarbij een hoeveelheid 
afvalwater die overeenkwam met die van een stad van vijfhonderdduizend 
inwoners. Enkele kilometers verderop leverde suikerfabriek van Steen-
bergen een soortgelijke bijdrage aan de vervuiling van de Vliet ter grootte 
van een stad van drie- à vierhonderdduizend inwoners.282

 ‘Technische zuivering van dit afvalwater zou economisch uitermate 
bezwarend zijn’, aldus J.J. Hopmans van het Rijksinstituut voor zuivering 
van afvalwater (riza) in 1954. Hij had hoge verwachtingen van verbete-
ringen in het productieproces. In Zweden, Duitsland, België en Engeland 
waren suikerfabrikanten erin geslaagd om het productieproces zodanig 
te verbeteren dat de verontreiniging aanmerkelijk verminderde. Het riza 
had daar in zijn contacten met de Nederlandse suikerfabrikanten wel op 
gewezen, maar vooralsnog had dat weinig effect.

Volgens Hopmans was ‘slechts één oplossing practisch uitvoerbaar 
te achten, te weten afvoer naar een oppervlaktewater van zodanige 
capaciteit, dat hier de te verrichten zuivering (mineralisatie) geheel of 
grotendeels aan de natuur kan worden overgelaten.’ Daarvoor kwam 
eigenlijk alleen de Westerschelde in aanmerking. In het kader van de 
Deltawerken zou het Volkerak immers worden afgesloten.

De gemeente Roosendaal had zich tot het ‘Adviesbureau voor civiel- 
ingenieurswerken’ in Den Haag gewend om te onderzoeken hoe het 
Roosendaalse afvalwater van inwoners én industrie het beste kon 
worden afgevoerd. Het adviesbureau was voor de oorlog al actief in 
Noord-Brabant en stond toen onder leiding van P. Bongaerts. Diens 
zoon R.J.V. Bongaerts was hem inmiddels opgevolgd. Die wees op de 
mogelijkheid om de afvoer van Roosendaal te combineren met die van 
Bergen op Zoom. Die gemeente had hem namelijk een vergelijkbare vraag 
voorgelegd. Het lag in de rede om te kijken of ook de suikerfabriek van 
Steenbergen wilde aantakken aan het afvoerplan. De belangstelling bleef 
niet beperkt tot dit drietal: ook Rucphen, Etten, Wouw en Woensdrecht 
zochten aansluiting. Oud Gastel dacht er nog over na.283

Voor Hopmans sprak het vanzelf dat het afvalwater van de regio Vliet 
en Zoom niet op het Volkerak of de Oosterschelde werd geloosd. Na 
de afsluiting van de zeegaten zou de uitwisseling met de zee immers 
minimaal worden. Door het ontbreken van eb en vloed zou de vuiligheid 
veel langzamer of helemaal niet tot afbraak komen. Brabant was zijn 
afvalwater dan wel kwijt, maar Zeeland zou dan een vieze binnenzee 
rijker zijn. 

Hetzelfde gold voor de plannen om het Bredase afvalwater naar het 
Hollandsch Diep te dirigeren (zie kaart p. 162). Ook dat was vragen om 
moeilijkheden, maar Rijkswaterstaat had daar, nota bene in 1955, nog een 
vergunning voor gegeven en toen de dienst daar in 1963 op terug wilde 

282 Hopmans aan R&SV 13-12-1954; SAB-419.1:273. 
Verg. Technisch Bureau van de Unie van 
Waterschapsbonden aan R&SV, 29-4-1964 en 
Rapport inzake het afvalwater van de suikerfabrieken 
te Roosendaal en Steenbergen, januari 1964, 6-7; 
SAB-419.1:274 (suikerfabriek Roosendaal 98.000 ie, 
Steenbergen 215.000 ie).

283 Brabander-Burggraaf, ‘Inleiding’, Inventaris archief 
Waterschap West-Brabant. R.J.V. Bongaerts 
aan R&SV, 13-11-1954; SAB-419.1:273. 
Verslag commissie voor Waterstaatkundige 
werken [Roosendaal en Nispen] 24-1-1963, 5; 
SAB-419.1:376.
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komen bleek dat niet haalbaar. Een berekening van het riza leerde dat 
inmiddels voor 8,5 miljoen gulden aan contractuele verplichtingen was 
aangegaan. Annuleren van het besluit zou te kostbaar zijn.284 

Volgens de vergunning hoefde Breda het afvalwater slechts van 
slijkstoffen te ontdoen. De stad had daartoe een voorbezinkingsinstallatie 
ontworpen bij Nieuwveer in de gemeente Prinsenbeek. Die plek, vlakbij 
de spoorwegovergang over de Mark, lag zo dicht bij Zevenbergen dat het 
voor die gemeente erg aantrekkelijk was om haar afvalwater, lees: dat 
van de plaatselijke suikerfabriek, via de Bredase installatie te leiden. De 
gemeenten Prinsenbeek, Terheijden, Teteringen, Nieuw-Ginneken en 
het dorp Dorst konden via het Bredase rioleringsnetwerk ook toegang 
krijgen tot de installatie bij Nieuwveer en daarmee tot de pijplijn naar het 
Hollandsch Diep.285

Door de belangstelling van veel zijden was de aanleg van de pijpleiding 
niet langer een louter Bredase aangelegenheid. De stad trok prompt 
de conclusie dat het daar dus niet alleen voor hoefde te betalen en 

284 RIZA aan M&D (J.C.H. Broek, Rapport inzake de 
werken, welke nodig zijn om de verontreiniging 
van Mark en Dintel op te heffen en nieuwe 
verontreiniging te voorkomen), 20-12-1956, 23-24; 
SAB-393.2:338. Rapport omtrent de vervuiling 
van het oppervlaktewater onder beheer van het 
Heemraadschap [Mark en Dintel], oktober 1957, 25; 
SAB-393.2:338. Vlasroterijen in Etten, Klundert, 
Stampersgat, Standdaarbuiten en Zevenbergen. 
A.E. Smith (hoofdingenieur Zuiveringschap De 
Donge) aan DB, 16-11-1962; SAB-401:71. Verslag 
2de vergadering Werkgroep Transportleidingen 
13-3-1963; SAB-401:71.

285 Ingenieursbureau Van Kleef aan B&W Zevenbergen, 
7-8-1956; SAB-393.2:881. Rapport omtrent de 
vervuiling van het oppervlaktewater onder beheer van 
het Heemraadschap [Mark en Dintel], oktober 1957, 
bijlage 1; SAB-393.2:338.

Roosendaal – Markt
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wendde zich tot rijksoverheid en provincie voor een bijdrage in de 
kosten. Rijkswaterstaat stemde daarmee in, mits de bilaterale (concept-)
overeenkomsten die Breda met de deelnemende gemeenten had gesloten, 
werden vervangen door een steviger overeenkomst, zodat de continuïteit 
beter kon worden gegarandeerd en het belang van alle participanten 
gelijkelijk gediend werd.286 

Rijkswaterstaat zag eigenlijk nog het liefst dat de betrokken ge-
meenten een zuiveringschap zouden vormen en Breda’s wethouder 
J.F.V. Vermeulen ging daar enthousiast in mee: ‘Het aantrekkelijke van 
een zuiveringschap is dat de lasten van de zuivering niet langer op de 
gemeentelijke begrotingen maar op de ingelanden drukken...’ Vermeulen 
vond zuiveren van afvalwater toch al geen specifiek gemeentelijke taak.287

Dijkgraaf Manders van het Heemraadschap Mark & Dintel onder-
schreef die laatste gedachte en hij vond het ‘geen gek idee’ als de 
zuiveringstaak opgedragen zou worden aan een bestaand waterschap 
als bijvoorbeeld Mark & Dintel. Maar het was niet de bedoeling dat zijn 
ingelanden dan voor alle kosten moesten opdraaien. Gemeenten en 
industriëlen dienden daarin naar evenredigheid bij te dragen. 

Th.A.J. Vosters, watergraaf van Waterschap ‘Het Stroomgebied van 
de Dommel’, stond bekend als een uitgesproken voorstander van het 
inschakelen van bestaande waterschappen bij de zuivering van afvalwater. 
Toen Manders hem om advies vroeg, was zijn reactie voorspelbaar: ‘Voeg 
Mark en Dintel en Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet bij elkaar en 
geef aan dat waterschap de taak van de zorg voor de waterhuishouding 
van het gehele gebied.’ Dat waterschap moest niet alleen met de 
waterbeheersing worden belast, maar ook met de afvalwaterzuivering. 
‘Wil men zo effectief en economisch mogelijk werken, en wil men 
conflicten tussen waterbeheerder en afvalwaterzuiveraar voorkomen, 
dan moeten deze middelen om tot het éne doel te geraken in één hand 
zijn. Niet twee kapiteins op één schip.’ Vosters was pertinent tegen 
de oprichting van een afzonderlijk zuiveringschap. ‘Deze oplossing is 
toegepast bij de Donge, zoals je weet. Nu na ongeveer twaalf jaar is daar 
nog niets gebouwd. Er gaan wel vele geruchten om deze zaak daar weer 
op te heffen en terecht m.i.’288

Schoon en zoet is schaars goed
Vervuilen van water gaat razendsnel, maar het duurt vaak tijden eer de 
schoonmaak is georganiseerd en effect sorteert. In de tussentijd blijft de 
behoefte aan schoon en veilig water groot en worden kosten noch moeite 
gespaard om het aan te voeren, dikwijls over grote afstanden.289

In 1963 verdiepte J.A.J. Koenraadt zich in de mogelijkheid om water 
te betrekken uit België. Zijn voorstellen sloten aan op de verbetering 
van de afvoer van de Aa of Weerijs, die toen juist werd opgepakt. Die 
beek ontspringt in België, vlakbij de Turnhoutse Vaart. En dat kanaal 
lag zo hoog (nap + 26,00 m), dat het water zonder pompen in de Aa of 
Weerijs kon stromen. Stroomafwaarts waren wel enkele maatregelen 

286 Verslag bespreking beheersvorm vuilwater-
afvoerleiding Breda-Moerdijk, 29-3-1962; 
SAB-393.2:335.

287 Verslag bespreking beheersvorm vuilwater-
afvoerleiding Breda-Moerdijk, 29-3-1962; 
SAB-393.2:335.

288 Manders aan Vosters 21-1-1963; SAB-393.2:335. 
Vosters aan Manders 24-1-1963; SAB-393.2:96. 
Manders aan Kortmann 12-2-1963; SAB-393.2:335. 
Manders aan Vosters 19-9-1963; SAB-393.2:335.

289 J.A.J. Koenraadt, Rapport betreffende de 
mogelijkheden van wateraanvoer vanuit het kanaal 
Antwerpen-Turnhout via de Aa of Weerijs, 15-5-1963; 
SAB-393.2:376.
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vereist. Het stroomdal van de Aa of Weerijs sneed namelijk zo diep in het 
landschap, dat alleen een smalle strook langs de beek profijt zou trekken 
van de wateraanvoer. Door de beek via een koppelleiding te verbinden 
met de Schrobbenloop, de Kleine Beek en de Turfvaart, werd het areaal 
echter meer dan verdubbeld. Als het waterschap dan nog wat andere 
verbindingen legde en twee gemalen plaatste, kon met Belgisch water een 
ruim tien keer zo groot gebied delen in de vreugde. Het Belgische water 
kon dan zelfs van nut zijn bij Halsteren en Oud Gastel. Koenraadt erkende 
volmondig dat daarmee de grenzen van het haalbare waarschijnlijk wel 
waren overschreden, omdat er alleen al in Nederland tien waterschappen 
bij betrokken waren.
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spoorlijn

compartimentsdam

Zoommeer = Volkerak + 

deel van Schelde-Rijnkanaal

water ca. 1960

Waterschap Brabantse Delta

plaats

1-4 compartimentsdammen
1 Grevelingendam
2 Philipsdam
3 Volkerakdam
4 Oesterdam
5 Oesterbanken
6 Markiezaatskade en Markiezaatsmeer
7 Binnenschelde

verzorgingsgebied

Aa of Weerijs

verbindingen

gemalen

Plannen	voor	de	aanvoer	van	water	uit	de	Aa	of	Weerijs	(1963)	en	uit	het	Zeeuwse	meer	(ca.	1965) – J.A.J. Koenraadt wilde 
water uit de Turnhoutse Vaart via de Aa of Weerijs naar Noord-Brabant leiden. Om het water verder te krijgen dan die rivier moest hier 
en daar een verbinding worden gelegd en een gemaal geplaatst. Dan kon het Belgische water tot in Oud Gastel en Halsteren nuttig 
worden ingezet. Het water kon natuurlijk ook worden betrokken uit het grote zoete Deltameer dat na de afdamming van de zeearmen 
zou ontstaan. Maar toen in 1974 werd besloten om de Oosterschelde niet af te dammen, viel dat meer een stuk kleiner uit. Achter de 
zogenaamde compartimentsdammen (1-4) werd het Zoommeer gerealiseerd.
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Brabant kon natuurlijk ook water betrekken uit het Deltameer, het 
zoetwatermeer dat na de afsluiting van de zeegaten achter de dijken zou 
ontstaan. In de loop van zijn geschiedenis had dit meer verschillende 
namen en uiteenlopende vormen. We kennen het ook als Zeeuwse meer, 
Oostmeer en Zoommeer. Als zuidelijk Brabant daar water uit wilde 
betrekken, moest dat bij Bergen op Zoom een meter of tien omhoog 
worden gepompt. Dat was nog wel te doen. Lastiger was dat men zowel 
over de plaats als de omvang en het peil van het meer in het duister tastte. 
Evenmin was duidelijk hoe die rijkdom straks werd beheerd.

De Deltawerken beoogden naast het keren van hoogwater, ook het 
weren van zout water. Om het zoute zeewater op afstand te houden 
werden grote hoeveelheden zoet water via de Nieuwe Waterweg naar zee 
gedirigeerd. Maar in de jaren zestig groeide de overtuiging dat schoon 
zoet water, daar te kostbaar voor was. Door de toenemende vervuiling 
werd het steeds vaker tot de schaarse goederen gerekend.

In 1965 ging het gerucht dat de opvatting van de Deltadienst op dat 
punt ‘een vrij belangrijke wijziging’ had ondergaan. Het nieuwe devies 
luidde: ‘Laat de Waterweg maar verzilten, maar laten wij het zoete 
water zoveel mogelijk vasthouden.’ Het voorstel om bij ijsvorming de 
Haringvlietsluizen open te zetten, zou om die reden zijn afgewezen. ‘Laat 
de zaak maar dicht vriezen. Wij voeren het ijs wel af via de Oude Maas, 
maar het Haringvliet moet zoet blijven.’290

Zoet water was van levensbelang en moest bij voorkeur in grote 
hoeveelheden achter de hand worden gehouden. Dat standpunt had niet 
alleen betrekking op het Haringvliet maar ook op het Zeeuwse Meer. In 
de jaren zeventig kreeg een andere opvatting de overhand. De afsluiting 
van de Oosterschelde stond ter discussie, omdat daarbij zeer waardevolle 
natuur verloren zou gaan. Een commissie onder leiding van Commissaris 
van de Koningin in Zuid-Holland J. Klaasesz moest de knoop doorhakken. 
Het rapport van de commissie verscheen in 1974. 291

De noodzaak van een veilige afsluiting werd daarin weliswaar 
onderstreept, maar de commissie koos daarnaast doelbewust voor de 
belangen van het milieu. Zij roemde de ‘uitzonderlijk goede kwaliteit’ 
van het zoute Oosterscheldewater en drong aan op behoud van het 
zoutwatermilieu. Met een potdichte Oosterschelde was dat uitgesloten. 
Een kering die alleen bij extreem hoge waterstanden dichtging, bood 
enig perspectief. Het zoete Zeeuwse Meer werd in de plannen verwezen 
naar het uiterste oosten van de Zeeuwse delta. Het zou een stuk kleiner 
worden en, mede daardoor, een kwetsbare waterkwaliteit hebben.

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen waren 
faliekant tegen het plan. De veiligheid van de provincie werd volgens hen 
in de waagschaal gesteld, terwijl de milieuwinst allerminst zeker was. ‘De 
ervaring in kustgebieden leert ... dat het zout houden van een zout milieu 
nog moeilijker is [dan] het zoet houden van een zoet milieu, aangezien de 
neerslag welke direct of indirect op het bekken terecht komt, doorgaans 
zoet is.’292

290 Bespreking M&D met DHV, 19-2-1965 te Den Haag. 
Verg. Disco, ‘De natuur herboren’.

291 Rapport commissie-Klaasesz, 20-2-1974, 157-165; 
SAB-393.2:416.

292 Beschouwingen en advies inzake rapport commissie 
Oosterschelde (Wergroep advisering rapport 
Oosterschelde), mei 1974, 8-9; SAB-393.2:416. 
Toespraak C.Th.J. de Wit (dijkgraaf Brabantse 
Bandijk), 16-11-1974; SAB-393.2:416.
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Van Breda naar de Westerschelde
Zowel een zoete als een zoute delta waren erbij gebaat als Noord-Brabant 
het ongezuiverd lozen van afvalwater staakte. Enkele gemeenten hadden 
zuiveringsinstallaties gebouwd, maar wegpersen van afvalwater was de 
favoriete oplossing in West-Brabant. Begin jaren zestig was de aanleg 
voorzien van pijpleidingen naar het Hollandsch Diep, de Amer en de 
Westerschelde. Een deel van die plannen stond haaks op het voornemen 
om de zeegaten af te sluiten. In 1962 oordeelde minister van Verkeer en 
Waterstaat H.A. Korthals de tijd rijp om een rijkscommissie te belasten 
met de broodnodige coördinatie van het afvalwatervraagstuk in Westelijk 
Noord-Brabant. Deze commissie, onder leiding van de Commissaris van 
de Koningin in Noord-Brabant C.N.M. Kortmann, werd geacht de lijnen 
voor de toekomst uit te zetten. Zij bracht eind 1964 haar rapport uit.

Een groot deel van de vervuiling was te herleiden tot drie bedrijfs-
takken. Suikerfabrieken en vlasroterijen produceerden heel veel afval-
water in een betrekkelijk korte periode. Andere industrieën, zoals de 
leerlooierijen, zadelden Brabant op met lastig te zuiveren afvalwater. 
Zuiveren van al het Brabantse afvalwater zou nogal duur uitpakken, zo’n 
drieëntwintig miljoen gulden per jaar. Het leek de commissie daarom het 
beste het afvalwater van suiker-, vlas- en leerindustrie ongezuiverd in de 

…wegpersen van 
afvalwater leek toch 

de favoriete 
oplossing

Nispen
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Westerschelde te lozen. Dat scheelde ruim acht miljoen gulden. Brabant 
kon zich nog eens drie miljoen besparen door niets te zuiveren en alles 
naar de Westerschelde te pompen.293

Die laatste optie werd ook serieus in overweging genomen: ‘Voorzover 
tot nu bekend, is de Westerschelde in staat alles wat wij thans uit West-
Brabant kwijt willen, op te nemen’. Het vermogen van de Westerschelde 
‘om afvalstoffen op te nemen en te verwerken, zonder dat hinderlijke bij-
verschijnselen optreden’ was inderdaad vele malen groter dan dat van de 
kleine Brabantse beken en rivieren, maar niet grenzeloos. De commissie 
hanteerde een maximum van twee miljoen inwoner-equivalenten tijdens 
de bietencampagne (oktober-januari). De rest moest voor lozing bio-
logisch worden gezuiverd.294

293 Rapport van de Commissie afvalwatervraagstuk 
Westelijk Noord-Brabant, 14-12-1964; 
SAB-393.2:335. 

294 Rapport van de Commissie afvalwatervraagstuk 
Westelijk Noord-Brabant, 14-12-1964; 
SAB-393.2:335. Verslag 2de vergadering Werkgroep 
Transportleidingen 13-3-1963; SAB-401:71. Bon, 
‘Rentmeester over de Afvalwaterpersleiding’.

Advies	van	de	Commissie	Afvalwatervraagstuk	Westelijk	Noord-Brabant	1974 – Het huishoudelijk afvalwater en een deel van het 
industrieel afvalwater van Breda, Terheijden en Zevenbergen zou na biologische zuivering naar het Hollandsch Diep worden gepompt. 
De bulk van het industrieel afvalwater van Breda en Zevenbergen en het afvalwater van de plaatsen ten westen van die stad, kwam in 
aanmerking voor lozing via een pijpleiding naar de Westerschelde. Afhankelijk van de uitslag van een onderzoek konden de plaatsen 
ten oosten van Breda eventueel ook op de pijpleiding naar de Westerschelde worden aangesloten. 
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Dat gold ook voor de lozingen van Breda en zijn buren via een pijpleiding 
in het Hollandsch Diep. De aanleg van die leiding was in 1962 aangevat 
en was al een heel eind op streek. Door de vervuiling van de Rijn liet het 
water in het Hollandsch Diep inmiddels zoveel te wensen over dat het 
Brabantse afvalwater daar echt niet meer bij kon. 

De persleiding van Rijen, Dongen en Oosterhout naar de Amer viel 
eveneens in de categorie ongewenst. De commissie-Kortmann hield 
rekening met de mogelijkheid dat de vervuilers langs de Donge ook op 
de afvalwaterpersleiding naar de Westerschelde werden aangesloten, 
maar erg levensvatbaar leek die gedachte niet. Zuiveringschap De Donge 
had de zoektocht naar alternatieven al ingezet. ‘Zolang nog niet omtrent 
de aanleg van de afvoerleidingen is beslist, zal ter plaatse moeten 
worden gedaan, wat mogelijk is om in de huidige toestand verbetering 
te brengen ... In Rijen zal daarom door het Zuiveringschap De Donge een 
proefinstallatie [voor de zuivering van afvalwater] worden gebouwd.’ 
Aan de hand van de resultaten kon beter worden beoordeeld of het 
afvalwater van de leerlooierijen al dan niet moest worden afgevoerd naar 
de Westerschelde.295

 Veel tijd om daar duidelijkheid over te krijgen was er niet. Het 
sterk vervuilde Dongewater werd nog enigszins verdund door de eb- 
en vloedstroming, maar na afsluiting van het Haringvliet zou het getij 
getemd zijn. Dan was het leed niet meer te overzien. De proefinstallatie 
bevestigde in 1966 al dat dergelijk afvalwater goed kon worden gezui-
verd, niettemin bleef de optie om het naar de Westerschelde te pompen 
open.296

Het plan om al dat afvalwater in de Westerschelde te lozen viel slecht 
bij de Zeeuwen. De bezwaren voor de landbouw en de risico’s voor de 
recreatie werden breed uitgemeten, daarnaast speelde de onderlinge 
naijver tussen Brabant en Zeeland mogelijk een rol. Waar Brabant in 
Bergen op Zoom een zeehaven van formaat zag, had Zeeland grootse 
plannen met Vlissingen en Terneuzen. L.J.M. van de Laar, burgemeester 
van Bergen op Zoom, vond het in dat stadium verstandig om de Zeeuwen 
niet wijzer te maken dan ze al waren en voortaan alleen nog te spreken 
over de rioolwaterpersleiding van Bergen op Zoom. Als die er eenmaal 
lag, zou het een koud kunstje zijn om de rest van Brabant aan te sluiten.297

Van Moerdijk naar de Westerschelde
De bouw en exploitatie van persleidingen en zuiveringsinstallaties kon 
volgens de commissie-Kortmann het beste in één organisatie worden 
ondergebracht, bij voorkeur een waterschap dat de zuiverings- en 
waterschapstaken combineerde. Kortmann en de zijnen hadden enige 
twijfel over de snelheid waarmee de waterschappen die op dat terrein 
actief waren tot een eenheid konden worden gesmeed. Om oeverloze 
discussies te vermijden en tijdverlies te voorkomen, zette de commissie 
haar kaarten daarom op een fusie van de heemraadschappen Mark & 
Dintel en Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet (zie kaart p. 148-150).298 

295 Rapport van de Commissie afvalwatervraagstuk 
Westelijk Noord-Brabant, 14-12-1964, 
16-17; SAB-393.2:335. Zie ook: J. de Jong 
(technisch adviseur Zuiveringschap De Donge), 
Voorbereidend Rapport betreffende de opheffing 
van de verontreiniging van de rivier de Donge en 
de maatregelen, die daarvoor in de eerste plaats in 
aanmerking komen, juli 1952; RAT-1141:574. J. de 
Jong, Aanvullend rapport betreffende de lozing van 
het afvalwater van de gemeenten Gilze-Rijen, Dongen 
en Oosterhout, 15-1-1955; RAT-1141:574.

296 J. de Jong, A.E. Smith en H. Peters, Rapport 
betreffende de mogelijkheid van opheffing van de 
verontreiniging van de rivier de Donge door oxydatief-
biologische reiniging van het afvalwater met een 
hoog gehalte aan leerlooierijafvoer op grond van de 
resultaten van de proefinstallatie in Rijen, augustus 
1967; SAB-579:731. 

297 Verslag WEB-werkgroep 24-2-1966 te Roosendaal; 
SAB-393.2:335.

298 Rapport van de Commissie afvalwatervraagstuk 
Westelijk Noord-Brabant, 14-12-1964; SAB-
393.2:335.
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De provincie stak veel energie in de samenvoeging van beide heemraad-
schappen, maar zonder veel succes. Ze waren niet bereid om samen in 
het huwelijksbootje te stappen. Het provinciebestuur nam daar geen 
genoegen mee en en legde de lat zelfs nog een stukje hoger. Volgens 
Gedeputeerde Staten was de hele lappendeken van waterschappen toe 
aan een reorganisatie. Een provinciale werkgroep boog zich over de 

materie en produceerde een nota waarin aanzetten voor 
reorganisatie werden gegeven. Voor menig waterschap 
was het een steen in de vijver.299

Kort daarop vroegen andere zaken om aandacht. 
In 1968 troffen de samenwerkende gemeenten 
Zevenbergen, Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe een 
heel grote vis in hun netten. Shell Chemie overwoog om 

bij Moerdijk een flinke fabriek te bouwen. Het was te voorzien dat er nog 
heel wat bij kwam kijken eer de overweging was omgezet in een besluit. 
Maar aan de drie gemeenten en de provincie zou het niet liggen. Hun 
enthousiasme kende plotseling geen grenzen; ze leken tot alles bereid. 
Het verleggen van de pijpleiding om te zorgen dat Shell zijn afvalwater ook 
in de Westerschelde kon lozen was welbeschouwd een kleinigheid, niet in 
het minst omdat het vooralsnog om een papieren pijpleiding ging. Het was 

299 Interim-rapport Werkgroep Reorganisatie 
Waterschappen westelijk Noord-Brabant (voorzitter 
H.A. van Haaren), juli 1967; RAT-1152:465.
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veel lastiger dat voorlopig volkomen onduidelijk was wie die pijpleiding 
zou gaan leggen, betalen en beheren. De discussie over de kwestie 
beloofde oeverloos te worden en daar zat het Industrieschap helemaal 
niet op te wachten. De ‘oeverloze discussie’ stond geprogrammeerd 
voor een vergadering van Provinciale Staten op 19 januari 1968. Ter 
vergadering werd een telegram van de Zevenbergse burgemeester 
H.E.M. Schaminee voorgelezen, waarin deze het belang nog eens 
onderstreepte van de persleiding voor de vestigingsmogelijkheden van 
bedrijven bij Moerdijk. Het was een West-Brabants belang om te zorgen 
dat de aanleg niet stagneerde.300

Het telegram sterkte het provinciebestuur in de overtuiging dat 
aanleg en organisatie eigenlijk twee verschillende zaken waren en dat de 
aanleg alvast kon worden aangevat, ook al ontbrak de verantwoordelijke 
organisatie. De provincie zou het gedeelte tussen Industrieterrein 
Moerdijk en Bergen op Zoom aanleggen. Bergen op Zoom verzorgde het 
gedeelte tot aan de Westerschelde.

De discussie over de reorganisatie van het waterschapsbestel ging 
uiteraard wel door en kwam, toch nog sneller dan verwacht, tot een 
afronding. In 1970 werd besloten om het nieuwe Waterschap West-
Brabant op te richten en dit te belasten met ‘de bestrijding van de 
verontreiniging van oppervlaktewateren’. Zuiveringschap De Donge 
werd opgeheven. Het nieuwe waterschap zou op een nader te bepalen 
tijdstip ook de waterschapstaken van beide heemraadschappen 
overnemen, alsmede die van Brabantse Bandijk. Maar dat was van 
later zorg. Voorlopig zou het waterschap de handen vol hebben aan de 
Afvalwaterpersleiding naar de Westerschelde.301

In 1970 had Waterschap West-Brabant al wel een voorlopig 
bestuursvoorzitter, maar nog geen bestuur. Burgemeester van Breda 
W.J.L.J. Merkx paste korte tijd op de winkel. Op 1 juni 1971 trad G. Swier 
aan als watergraaf (1971-1977). Dankzij de provinciale werklust had het 
waterschap toen al een aanzienlijke schuld opgebouwd. Met de aanleg 
van de pijpleiding tussen Industrieterrein Moerdijk en de Westerschelde 
was een investering van 44 miljoen gulden gemoeid. In 1973 stroomde het 
eerste afvalwater door de Afvalwaterpersleiding (awp).302

Spoelen van de Donge en de Roode Vaart
Twee keer per etmaal spoelde de Donge haar mond. Stroomopwaarts 
was daar jammer genoeg betrekkelijk weinig van te merken, maar 
Geertruidenberg en Raamsdonksveer genoten dan toch het genoegen van 
een frisse adem. Daar kwam een einde aan toen de Haringvlietsluizen op 
2 november 1970 min of meer permanent dichtgingen; de vloed werd de 
deur gewezen. In eerste instantie was daar, dankzij de lage temperatuur 
en de uitbundige aanvoer van rivierwater, weinig van te merken. Maar 
toen de temperaturen het jaar daarop stegen en Nederland een uitzonder-
lijk droge periode inging, begon de Donge toch vervaarlijk uit de mond te 
stinken. 

300 Hazewinkel, Zeehavenbeleid van Rotterdam, 
deel 2, 26-32. GS aan PS NB, 10-1-1968 
(verslag van het verhandelde in de afdelingen mbt 
volgnummer 72/67-Wa); SAB-393.2:96. Notulen 
PS NB, 19-1-1968, 29, 34, 102. Rapport inzake 
prognose af te voeren afvalwaterhoeveelheden 
naar de Westerschelde en dimensionering 
leidingen Moerdijk-Westerschelde en persstations 
(Adviesbureau Bongaerts en Kuyper), 29-9-1969; 
SAB-401:118. Aanvulling op het rapport inzake 
prognose af te voeren afvalwaterhoeveelheden naar 
de Westerschelde en dimensionering leidingen 
Moerdijk-Westerschelde en persstations, dd 29 
september 1969 (Adviesbureau Bongaerts en 
Kuyper), 3-2-1970; SAB-401:118. Op 7-5-1973 
stroomde het eerste afvalwater van Shell via de 
afvalwaterpersleiding, 20-6-1973 werd Roosendaal 
aangesloten en 17-8-1973 Bergen op Zoom. 
Persstation Hoeven kwam in 1974 gereed, 
persstation Moerdijk in 1975.

301 Reorganisatie waterschappen westelijk Noord-
Brabant (rapport van de commissie ad hoc, ingesteld 
19-1-1968), 17-4-1969; RAT-1152:465. Het 
Waterschapsbestel in Noord-Brabant (nota GS NB), 
december 1969; SAB-393.2:104. Besluit provincie, 
16-1-1970.

302 Verslag 1970-1976 (Hoogheemraadschap West-
Brabant; zp Breda zj 1977), 5-28; SAB-579:4. 
Bespreking tussen voorlopig voorzitter Waterschap 
West-Brabant ir. J.L.J. Merkx met Mr. J.L.H. Roebroek, 
hoofd eerste afdeling verkeer en waterstaat van de 
provinciale griffie, 3-9-1970; SAB-579:677.
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Sinds jaar en dag vervuilde het afvalwater van Dongen en Gilze-Rijen de 
rivier, maar de overlast bleef doorgaans beperkt tot de directe omgeving 
van die plaatsen. Toen eb en vloed in 1970 wegvielen, reikte de overlast 
veel verder. Geertruidenberg en Raamsdonksveer kregen actiecomités 
tegen de stank. Zelfs Mark en Dintel had er last van, omdat de aanvoer 
van schoon water via het Markkanaal in het geding was. Tot dan toe hield 
de vloed het vervuilde Dongewater nog op gepaste afstand en kreeg het 
schonere Amerwater een lift naar het Markkanaal. Maar na de afsluiting 
van het Haringvliet kon het Amerwater niet langer voorkruipen. De 
inlaat van het Markkanaal zoog voortaan Oosterhouts rioolwater en sterk 
vervuild Dongewater aan.303

Spoelen bood enig soelaas, maar veel spoelwater was daar niet 
voorhanden. Om de stank tegen te gaan werd vanaf oktober 1971 
Maaswater aangevoerd vanuit Midden-Limburg. Dat moest een lange weg 
afleggen eer het, via de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal, de 
Beneden-Donge bereikte. Het sluispersoneel van beide kanalen was er 
dag en nacht zoet mee, en het liet zich aanzien dat die maatregel niet heel 
lang kon worden volgehouden.304

Rijkswaterstaat zocht naar andere wegen om de stank te lijf te gaan, 
bijvoorbeeld door het rottende slijk uit de rivier te baggeren, schoon 
water vanuit de Bergsche Maas via een pijpleiding naar de Donge te 
pompen, dan wel vuil Dongewater naar de Bergsche Maas te persen. De 
mogelijkheden waren legio. Zo zou de nieuwe inlaatsluis bij Oosterhout 
binnen enkele maanden gereedkomen en wellicht kon die ook voor 
het spoelen van de Donge worden benut. Rijkswaterstaat wilde een 
stroming op gang brengen van de Amer, via de Oosterhoutse haven naar 
het Markkanaal, in de hoop dat die stroom het water van de vervuilde 
Dongemond zou meezuigen. De leden van vereniging de Baroniese 
hengelaars hadden dat razendsnel in de gaten en protesteerden op 
voorhand tegen de mogelijke vervuiling van hun viswater. Waterschap 
West-Brabant wees het voorstel van Rijkswaterstaat niet meteen af, 
maar toen het de resultaten van het spoelen van de Oosterhoutse 
haven onder ogen kreeg, veranderde het waterschap in een regelrechte 
tegenstander.305

Door de afsluiting van het Haringvliet werden niet alleen Geertrui-
denberg en Raamsdonksveer met de neus op de feiten gedrukt. In Zeven-
bergen was het ook raak. Op zondagmiddag 26 september 1971 loosde 
de Oleïne- en Stearinefabriek van Zevenbergen 100 liter mesityl oxide 
in de Roode Vaart. Mesityloxide is een organische verbinding met een 
pepermuntgeurtje, maar de combinatie met zwavelwaterstof en warm 
water leverde een pregnante kattenpislucht op, die tot ver in de omgeving 
te ruiken was.306 

Vanuit Ridderkerk, 35 kilometer ten noorden van Zevenbergen, kwam 
maandagochtend om half vier de eerste klacht binnen. De kort tevoren 
geïnstalleerd Centrale Meld- en Regelkamer van Rijnmond registreerde 
veel klachten, onder andere vanuit Utrecht en Amsterdam. Een aannemer 

303 Verslag bespreking 28-9 en 15-11-1967 te Oud 
Gastel van de technische werkgroep inzake demping 
van de Roode Vaart voor het gedeelte van de z.g. 
Haven van Zevenbergen; SAB-393.2:853.

304 Bespreking inzake vervuiling en doorstroming van 
de Donge, gehouden op 30-11-1971 te Breda; 
SAB-393.2:341.

305 Perspectief van de tegenstroommethode, 5-4-1972; 
SAB-579:768.

306 Bespreking Werkgroep ‘Roode Vaart’ in Huize 
Strelandt [Steeland] te Zevenbergen, 21-10 
en 1-12-1971; SAB-579:841. Interim-rapport 
betreffende de oorzaak van de stankoverlast 
Roode Vaart, 25-10-1971; SAB-579:841. Nota 
inzake de vervuiling van de Donge en de Roode 
Vaart, agendapunt 5 vergadering Regioraad Breda 
28-9-1973; SAB-579:841.
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werd ingeschakeld om water uit het Hollandsch Diep in de Roode Vaart 
en via de buis in de gedempte Haven van Zevenbergen naar de Mark te 
pompen, met het voorspelbare gevolg dat een stroom van dode vissen in 
die rivier dreef. 

Weinig zoden aan de dijk
Zowel in de Donge als de Roode Vaart zetten de tijdelijke spoelacties 
weinig zoden aan de dijk. Het stonk en het bleef stinken tot de winterkou 
er een einde aan maakte. In de winter leek de kwaliteit van het water 
stukken beter, maar dat was slechts schijn. De vuillast was onveranderd 
groot. Als het afvalwater naar zee werd gepompt, bood dat enig soelaas. 
Maar zelfs een nijvere zee is niet in staat om al het vuile werk op te 
knappen.

Het	spoelen	van	de	Donge	en	de	Roode	Vaart	omstreeks	1971 – Eb en vloed waren behulpzaam bij de afbraak van afvalwater. 
Toen het Haringvliet in 1970 werd afgesloten en Hollandsch Diep en Amer nog nauwelijks eb en vloed kenden, verviel die assistentie. 
Dat was vooral in droge perioden goed te ruiken. Grote hoeveelheden schoon water werden aangevoerd om het vuile water weg te 
spoelen, maar veel resultaat werd daar niet mee geboekt.
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spoelen met water van elderswater ca. 1960

Waterschap Brabantse Delta

plaats

 SPOELEN VAN DE ROODE VAART 
1 met water uit het Hollandsch Diep
 SPOELEN VAN DE DONGE

2 via Wilhelminakanaal en Oosterhout
3 via Wilhelminakanaal en Dongen
4 met Amerwater via het Markkanaal
5 met water uit het Oude Maasje, via een pijpleiding
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10.
Vuil water 
vanaf 
de jaren 
zeventig: 
zuiveren

De overtuiging dat afvalwater niet langer in rivieren of op zee 
kon worden geloosd, maar eerst moest worden gezuiverd, brak 
eigenlijk pas goed door in de jaren zestig. In de jaren zeventig was 
het al gemeengoed. De Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 
(1970) regelde de financiering en in de meeste provincies werd de 
uitvoering in handen gelegd van waterschappen; zo ook in Noord-
Brabant. Daar was de aanleg van de Afvalwaterpersleiding naar 
de Westerschelde al een heel eind op streek eer Waterschap West-
Brabant met de verantwoordelijkheid voor die leiding werd belast. 
Dat leek een vliegende start, maar het bleek een valse. Het bestuur 
van West-Brabant was nog amper geïnstalleerd of de minister liet al 
blijken geen genoegen te nemen met zulke ongezuiverde lozingen. 
Waterschap West-Brabant had meer succes bij de reorganisatie van 
de lappendeken van waterschappen. Die verliep ook niet zonder 
slag of stoot, en ook niet in een keer, maar in 2004 was er nog maar 
één waterschap.

Hoofdstuk 10



170

Afvalwaterpersleiding dure vergissing
Na de ramp van 1953 was veel energie gestoken in de bescherming van 
het land tegen de zee. Met de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 
(wvo), die in 1970 in werking trad, werd de relatie omgekeerd. De wvo 

beschermde niet alleen de binnenwateren tegen ver-
vuiling, maar droeg ook bij aan de bescherming van 
de zee tegen de vervuilende activiteiten op het land. 
Niet iedereen onderschreef die bedoeling, maar de 
Nederlandse overheid deed dat wel. In 1971 bevestigde 

minister van Verkeer en Waterstaat W. Drees dat in de Dollard voortaan 
alleen nog gezuiverd afvalwater mocht worden geloosd. Het was toen 
voor alle betrokkenen duidelijk dat ook het ongezuiverd lozen in de 
Westerschelde zijn langste tijd had gehad.307

Begin jaren zeventig werden bovendien twee internationale verdragen 
afgesloten tegen de vervuiling van de zee. Het Verdrag van Oslo kwam 
in 1972 tot stand, kort na het succesvolle protest tegen pogingen van het 
schip de Stella Maris om afval in de Noordzee te dumpen. Het Verdrag 
van Parijs dat in 1974 het licht zag trachtte de lozingen vanaf land 
terug te dringen. Parallel aan deze internationale verdragen werden in 

307 Minister Verkeer en Waterstaat aan GS NB, 2-8-
1972; SAB-579:765-I. Ontwerp-Zuiveringsplan 
Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant), november 
1972, 33; RAT-1152:462. 

voortaan alleen nog gezuiverd 
afvalwater

Breda – suikerfabriek
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EG-verband allerlei richtlijnen uitgevaardigd. In het verlengde daar-
van besloot de Nederlandse overheid om ook de lozing van stikstof-
verbindingen en fosfaat op de Noordzee terug te dringen.308

De wvo was erg duidelijk. Wie afvalwater wilde lozen moest daarvoor 
een vergunning aanvragen. Daarin werden de voorwaarden geregeld en 
de hoogte van de verontreinigingsheffing. De heffingen werden benut om 
zuiveringsinstallaties mee te financieren.

In het verleden was het zuiveren van afvalwater van de leer- en 
suikerindustrie om uiteenlopende redenen onmogelijk genoemd. De 
suikerfabrieken produceerden zoveel afvalwater dat zuiveren nauwelijks 
realistisch werd geacht. Zo’n zuiveringsinstallatie kon bovendien alleen 
tijdens de campagne werken en de rest van het jaar zou de installatie 
werkeloos staan. Het afvalwater van de leerindustrie bevatte allerlei 
zware metalen waardoor zuivering eigenlijk niet goed mogelijk werd 
geacht, nog daargelaten of de industrie met haar geringe winstmarges in 
staat zou zijn om de zuivering te bekostigen.

Toen de overheid aankondigde dat de kosten voor de zuivering 
van afvalwater voortaan in rekening zouden worden gebracht, kwam 
menig vervuiler merkwaardig snel tot andere inzichten. Sterker nog, 
toen het eenmaal zover was en de overheid boter bij de vis vroeg, had 
de suikerindustrie de vuillast al met 90 procent teruggebracht. Door 
het aantrekken van de internationale concurrentie en een concentratie 
van de productie nam het aantal suikerfabrieken ook sterk af. In 1979 
sloot de suikerfabriek in Steenbergen de deuren, Zevenbergen hield 
zijn laatste campagne in 1987, Roosendaal in 1996 en Breda staakte de 
suikerproductie in 2004. Vandaag de dag ligt bij Stampersgat de enige 
Brabantse productielocatie.309

Shell Chemie had een vergelijkbare reactie op de invoering van de 
zuiveringsheffing. De prognose voor de vuillast kon nog voor de opening 
van het bedrijf worden teruggebracht tot 10 procent. De voorgenomen 
uitbreiding van het complex werd uitgesteld. Andere grote vervuilers, 
zoals de leerlooierijen, hadden aan belang ingeboet. Vlasroterijen 
bestonden niet meer.310

De plotselinge schoonmaakwoede was erg goed voor het milieu, maar 
de pijpleiding van Moerdijk naar de Westerschelde was, even plotseling, 
veel te dik en veel te duur. De pompen van Persstation Bergen op Zoom 
waren berekend op 40.000 kubieke meter per uur, maar in de praktijk 
werd die hoeveelheid in een etmaal aangeboden. Het veelvuldig aan- en 
uitzetten van de pompen veroorzaakte enkele brandjes en het werd 
daarom niet langer verantwoord geacht de pompen onbemand te laten 
werken. Continue bewaking van de vier persstations vereiste zeventien 
extra personeelsleden.311

De geringe doorvoer had het bijkomend effect dat de binnenzijde van 
de pijpleiding vrij snel aankoekte en dat de capaciteit sterk terugliep. 
Door al die aandacht voor capaciteit en veiligheid kwam ook aan het 

308 Convention for the prevention of marine pollution 
by dumping from ships and aircraft (Oslo 
1972). Convention for the prevention of marine 
pollution from land-based sources (Parijs 1974). 
Samengevoegd tot OSPAR-Convention for the 
protection of the Marine Environment (Parijs 1992). 
Wet verontreiniging zeewater (1975).

309 Sluyterman, CSM, 71. De productielocatie lag tot 
1997 in Gemeente Dinteloord en Prinsenland, na 
herindeling in Gemeente Steenbergen.

310 Nota voor het dagelijks bestuur, De 
Afvalwaterpersleiding nu en in de toekomst 
(Waterschap West-Brabant), 31-3-1976, 3; 
SAB-579:677. De oude prognose was 300.000 ie., 
de nieuwe 30.000 ie.

311 Ibidem, 1.
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licht dat voor de veiligheid eigenlijk een dubbele pijpleiding vereist was. 
Waar moest al dat afvalwater anders heen, als men onverhoopt met een 
leidingbreuk werd geconfronteerd?312

De pijpleiding was een dure vergissing en Waterschap West-Brabant 
aarzelde geen moment om de verantwoordelijkheid voor die vergissing 
bij de minister te leggen. De commissie-Kortmann was immers een 
rijkscommissie. Als minister van Verkeer en Waterstaat T. Westerterp 
bereid was om te erkennen, dat de persleiding van groot belang was 
voor het behoud van de waterkwaliteit van het Zoommeer, dan kon die 
rekensom misschien toch nog in positieve zin worden bijgebogen. De 
West-Brabantse waterschappen verklaarden zich in dat geval bereid hun 
verzet tegen de Oosterscheldekering op te geven. Op die manier werd de 
pil die de minister kreeg aangereikt weer enigszins verguld.313

De ruil had plaats op 9 september 1976 te Breda op Kasteel 
Bouvigne, waar Waterschap West-Brabant, Hoogheemraadschap 
de Brabantse Bandijk en de heemraadschappen Mark & Dintel en 

312 In 1991 werd de afvalwaterpersleiding 
Moerdijk-Hoeven verdubbeld; Jaarverslag 
Hoogheemraadschap West-Brabant 1991, 10 en 
36. In 1999 werd de leiding in het Markizaatsgebied 
verdubbeld; Ibidem 1999, 18.

313 De gevolgen van het Deltaplan voor enkele aspecten 
van waterstaatszorg in Westelijk Noord-Brabant, 
Inleiding tot het gesprek met de minister van Verkeer 
en Waterstaat drs. T. Westerterp op 9 september 
1976 op het waterschapshuis Bouvigne te Breda; 
SAB-393.2:416.

Breda – Kasteel Bouvigne 
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Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet een ontmoeting hadden 
gearrangeerd met de minister en zijn gevolg. Volgens watergraaf 
Swier was minister Westerterp er alles aan gelegen het vraagstuk 
rond de afvalwaterpersleiding nog in zijn ambtsperiode op te lossen. 
Het perspectief dat West-Brabant dan voortaan zijn eigen broek kon 
ophouden, stemde Swier optimistisch: ‘Als alles loopt zoals wij niet alleen 
hopen, maar met enig optimisme ook wel een beetje verwachten, hebben 
wij op 9 september jl een stukje regionale geschiedenis geschreven. 
Een belangrijk aspect van de waterstaatszorg is dan in een startpositie 
gebracht, die nodig is om in deze regio de opgedragen taak adequaat te 
kunnen afronden en te kunnen vervullen.’314

Het ministeriële besluit van 5 september 1977 schiep inderdaad het 
gewenste financiële kader voor de sanering van het afvalwater in westelijk 
Noord-Brabant. Om het afvalwater van zijn grote vuillast te ontdoen 
werd besloten om bij Bath een flinke zuiveringsinstallatie te bouwen. Het 
gezuiverde afvalwater kon dan bij Waarde aan de Westerschelde worden 
toevertrouwd. Swier maakte dat niet meer mee. Kort na de vaststelling 
dat het schip op koers lag, overleed hij.

Waterschap en Hoogheemraadschap West-Brabant
Bij het stichten van Waterschap West-Brabant was 
al voorzien dat het vroeg of laat zou samengaan met 
Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk en met de 
heemraadschappen Mark & Dintel en Roosendaalsche 
& Steenbergsche Vliet. Vanaf 1971 werd daarom een 
intensieve samenwerking opgezet. In 1973 betrokken 
de schappen een gezamenlijke huisvesting en in 1977 
vormden zij samen het nieuwe Hoogheemraadschap 
West-Brabant. P. van der Burgh, technisch directeur van Waterschap 
West-Brabant, promoveerde tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap 
(1977-1986).315

Van der Burgh had de handen vol aan het opstarten van de zuivering 
van afvalwater. Onderhandelen en bouwen stonden centraal. Het 
hoogheemraadschap nam de zuiveringstaak over van de gemeenten 
in de regio en dat ging niet overal van harte, laat staan gemakkelijk. 
Zelfs als de betrokken gemeente loyaal meewerkte, moest toch eerst 
overeenstemming worden bereikt over het punt waar de gemeentetaak 
ophield en waar de waterschapstaak begon. Het kon een dure grap 
worden als dat niet goed werd geregeld.316 

De afbakening van de verantwoordelijkheden was niet altijd 
eenvoudig. Het afvalwater werd opgevangen in de gemeentelijke 
rioolstelsels en vervolgens via hoofdriolen en persleidingen naar een 
zuiveringsinstallatie getransporteerd. Menige installatie lag op de grens 
van een gemeentelijk rioolstelsel, maar elders, zoals bij de leiding naar 
Bath, moesten tientallen kilometers worden overbrugd. En waar eindigde 
dan de gemeentelijke taak en begon die van het waterschap?

314 Watergraaf Swier aan Algemene Vergadering 
Waterschap West-Brabant, 20-10-1976; 
SAB-393.2:416. Verslag 1970-1976 
(Hoogheemraadschap West-Brabant; zp Breda zj 
1977), 18; SAB-579:4.

315 De Brabander-Burggraaf, ‘Inleiding’, Inventaris 
Waterschap West-Brabant. Burgering e.a., West-
Brabant en ir. Pieter van der Burgh.

316 De provincie delegeerde de taak ten aanzien van 
de waterkwaliteit aan de waterschappen met een 
zuiveringstaak. Dat geschiedde in de Verordening 
bestrijding verontreiniging oppervlaktewateren 
Noord-Brabant, die 1-1-1974 in werking trad. Voor 
een overzicht van de bestaande zuiveringsinstallaties 
zie Interim-rapport Werkgroep Reorganisatie 
Waterschappen westelijk Noord-Brabant (voorzitter 
H.A. van Haaren), juli 1967, bijlage 4; RAT-1152:465.

…waar eindigde dan de 
gemeentelijke taak en begon die 

van het waterschap?
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In 1977 hadden nog maar drie gemeenten een overeenkomst met West-
Brabant gesloten: Hooge en Lage Zwaluwe, Waspik en Teteringen. Het 
duurde tien jaar eer met alle gemeenten overeenstemming was bereikt. 
Soms werd die overeenstemming pas na het nemen van een juridische 
hobbel bereikt. 

De organisatorische kant van de zaak nam veel tijd in beslag. 
Daarnaast was ook technisch gezien veel werk aan de winkel. In het 
midden van het hoogheemraadschap, rond Breda, was al veel werk verzet. 
Het afvalwater werd daar naar de zuiveringsinstallatie bij Nieuwveer 
gepompt, waar het sedert 1973 biologisch werd gezuiverd. Het effluent 
verdween vervolgens via een pijpleiding naar het Hollandsch Diep; 
althans, dat was de bedoeling. In de droge zomer van 1976 voerde de 

Transport	en	zuivering	van	afvalwater	in	Brabantse	Delta,	2006	– Voor een groot deel van de regio wordt het afvalwater naar 
een centrale zuiveringsinstallatie getransporteerd, voor het westen naar Bath, voor het midden naar Breda Nieuwveer. Het gezuiverde 
afvalwater wordt vervolgens geloosd in de Westerschelde en het Hollandsch Diep. Het afvalwater in het oosten van de regio gaat naar 
de dichtstbijzijnde zuiveringsinstallatie en het gezuiverde afvalwater wordt op de plaatselijke waterlopen geloosd. 
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Mark zo weinig water af, dat het zoute zeewater de rivier binnendrong. 
Nieuwveer leverde een bijdrage aan de verziltingsbestrijding door zijn 
effluent die zomer niet naar het Hollandsch Diep te pompen maar in de 
Mark te lozen. Toen dat niet meer nodig was, bleef Nieuwveer op de Mark 
lozen, om de heffing voor lozing op het Hollandsch Diep te ontlopen. 
Na een vijftal jaren werd de afvalstroom weer op het Hollandsch Diep 
gericht.317

De afvalwaterbehandeling rond Breda was gecentraliseerd in 
Nieuwveer. In het oosten van het hoogheemraadschap, langs de Donge, 
was de zuivering decentraler van opzet. Stroomopwaarts waren al vroeg 
enkele kleine zuiveringsinstallaties gebouwd. De grotere verrezen in 
Rijen (1976), Kaatsheuvel (1978) en Oosterhout (1980) en bedienden de 
buurgemeenten in een straal van een kilometer of zes.

In het westen van het hoogheemraadschap draaide vrijwel alles 
om de afvalwaterpersleiding tussen Industrieterrein Moerdijk en de 
Westerschelde. Die leiding werd onvoldoende benut, dus liet West-
Brabant narekenen of het aansluiten van een twintigtal andere gemeen-
ten tot een verbetering van het rendement zou leiden. Wegpersen bleek 
volgens die berekeningen een stuk duurder dan ter plaatse zuiveren. 
Niettemin werd besloten om de onderbezetting van de pijpleiding 
op die manier weg te werken. Dat versterkte de centrale opzet van de 
afvalwaterbehandeling. Om al het aangevoerde afvalwater te kunnen 
zuiveren was een zeer grote zuiveringsinstallatie vereist. In 1983 
voltooide het hoogheemraadschap bij Bath een installatie die meer dan 
500.000 inwonerequivalenten kon verwerken, oftewel bijna de helft van 
de totale capaciteit in het hoogheemraadschap.318

Scheepvaarttekorten
Bij de samensmelting tot één hoogheemraadschap brachten alle partners 
hun eigen financiële probleem mee. Brabantse Bandijk ging gebukt onder 
het Bandijkarrest (zie kaart p. 140). Waterschap West-Brabant bracht een 
onrendabele, peperdure persleiding in en de heemraadschappen Mark & 
Dintel en Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet hadden de scheepvaart 
in de loop van de twintigste eeuw miljoenen voorgeschoten. Voor een 
beter begrip van het laatste gaan we terug in de tijd. 

De eerste sluizen in de monding van Dintel en Vliet stammen uit het 
begin van de negentiende eeuw (zie kaart p. 54-57). Ze waren aangelegd 
op kosten van de belanghebbende grondeigenaren. Maar het onderhoud 
kwam voor rekening van de scheepvaart. De heemraadschappen 
werden althans gemachtigd om vaart- en schutgelden te heffen. Dat was 
aanvankelijk niet veel meer dan een doekje voor het bloeden, maar na de 
opkomst van de suikerindustrie stelde het ook echt wat voor.

De scheepvaart bekostigde voortaan het overgrote deel van het 
onderhoud. Bij de Vliet ging het om tweederde van de kosten, bij Mark 
en Dintel werd vanaf 1870 vrijwel alles door de scheepvaart betaald. 
In dat jaar waren de sluizen namelijk afbetaald en kon de heffing van 

317 Beleidsnota Hoogheemraadschap West-Brabant 
1981, 28; SAB-590:17.

318 Rapport inzake een inventarisatie van de 
afvalwatersituatie in 1971/1972 (Adviesbureau 
Bongaerts, Kuyper en Huiswaard), 17-12-1971; 
SAB-579:679. Memorandum betreffende de 
uitvoering van enkele urgente zuiveringstechnische 
werken in het Waterschap West-Brabant, november 
1972; SAB-579:765-I. Enkele beschouwingen inzake 
de afvalwaterproblemen van het waterschap West-
Brabant (zj 1972); SAB-579:677. In Willemstad en 
Dinteloord was een zuiveringsinstallatie voorzien. 
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omslag aan grondeigenaren worden gestaakt. Tot 1950 waren de vaart- en 
schutgelden voor Mark & Dintel vrijwel de enige bron van inkomsten.

In de jaren dertig zochten Provinciale Waterstaat en Rijkswaterstaat 
naar mogelijkheden om de scheepvaart te ontzien. Ze drongen daarom 
regelmatig aan op een andere verdeling van de kosten, maar het duurde 
tot 1950 eer de grondeigenaren van Mark & Dintel weer meebetaalden. 
Vanaf 1969 nam ook Roosendaalsche & Steenbergsche Vliet genoegen 
met een verdeling die iets gunstiger uitpakte voor de scheepvaart. Daar 
stond tegenover dat de heemraadschappen inmiddels veel meer energie 
staken in het onderhoud van de rivieren en dat de kosten flink waren 
gestegen. Het overeengekomen aandeel van de scheepvaart werd niet 
meer gedekt door de betaalde vaart- en schutgelden.319

De heemraadschappen noemden het verschil consequent 
scheepvaarttekorten en zij drongen er bij de overheden op aan om 
deze over te nemen. In 1979 tekende zich een compromis af waarbij 
de provincie de helft van de opgebouwde scheepvaarttekorten zou 
betalen en het Hoogheemraadschap West-Brabant de andere helft voor 
zijn rekening nam. Nieuwe scheepvaarttekorten kwamen voortaan 

319 Rapport commissie samenvoeging ‘Heemraadschap 
van de Mark en Dintel’ en ‘Heemraadschap van 
den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet’, 
29-6-1964, 37-47; SAB-419.1:56. Bespreking met 
GS NB op 11-12-1975 inzake scheepvaartlasten; 
SAB-393.2:629. GS aan M&D en GS aan 
R&SV 23-12-1975; SAB-393.2:629. Notities 
bij het schrijven van GS NB dd 23-12-1975, 
G143892a, onderwerpelijk ‘scheepvaarttekorten’ 
(R&SV), 9-1-1976; SAB-393.2:629. Verhouding 
scheepvaart : waterbeheersing (R&SV), 20-10-1976; 
SAB-393.2:630. Overzicht verhouding scheepvaart 
- waterbeheersing (M&D), 20-10 en 26-10-1976; 
SAB-393.2:630.

Stampersgat – Polder Kaas en Brood
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ten laste van de rijksoverheid, de provincie en de belanghebbende 
gemeenten. In 1984 werd het hoogheemraadschap ontheven van de 
scheepvaarttaak, maar het bleef voorlopig wel belast met de inning van de 
scheepvaartrechten.320

De Oosterscheldekering die in 1986 gereed kwam, beoogde vooral 
de gevaarlijke aspecten van de zee te beteugelen. Vlak voor de Brabantse 
kust zorgde een tweede verdedigingslinie dat ook het getij en het zoute 
water buitengaats bleven. Achter deze Oester- en Philipsdam, die in 1987 
gereed kwamen, vormden Volkerak, Krammer, Eendracht, Schelde-
Rijnkanaal en Zoommeer een samenhangend, alsmaar zoeter wordend 
binnenwater. 

In december 1989 was het water zo zoet dat de sluizen van Dintel 
en Vliet vrijwel permanent open konden blijven staan. Dat was wel 
gemakkelijk voor de scheepvaart, maar erg onhandig voor de inning van 
scheepvaartrechten. De heffing werd in 1990 gestaakt.321

Waterschap Brabantse Delta
Na de watersnoodramp van 1953 had de provincie 
besloten tot een concentratie van het dijkbeheer. In 
1970 schiep de wvo het kader voor een concentratie 
van het zuiveringsbeheer. De waterbeheersing 
in de polders werd al sinds jaar en dag verzorgd 
door een groot aantal kleinere, soms eeuwenoude waterschappen. 
Provinciale Staten had in 1970 al aangekondigd dat concentratie van de 
waterbeheersing ook hard nodig was en dat de oudjes dus weldra hun 
zelfstandigheid zouden verliezen. Het provinciebestuur bevestigde dat 
perspectief door ze alvast ‘inliggende waterschappen’ te noemen.322

De samenvoeging van de waterschappen tussen Roode Vaart en 
Wilhelminakanaal zat toen al in de pijplijn. De polderbesturen in die regio 
hadden alles het liefst bij het oude gehouden, maar tijdens de hoorzitting 
die in 1969 in Café-restaurant Van der Hooft te Zevenbergen werd 
gehouden, bleek de eensgezindheid ver te zoeken. De weerstand werd 
gebroken, de provincie kreeg zijn zin en vanaf 1972 maakte Waterschap 
De Ham daar de dienst uit (zie kaart p. 179).323

Langs de Donge werd de lappendeken van waterschappen in hink-
stap-sprong tot grotere eenheid gebracht. In de jaren vijftig hadden de 
waterschappen Het Zuiderafwateringskanaal en De Beneden Donge daar 
de taken van de inliggende waterschappen overgenomen. In de jaren 
zestig vormden De Beneden Donge, De Donge en De Gecombineerde 
aanwassen een nieuwe eenheid met een oude naam: Waterschap De 
Donge. En in de jaren zeventig kon de kroon op het werk worden 
gezet. In het kader van de ruilverkaveling waren de Donge en het 
Zuiderafwateringskanaal met elkaar verbonden via een nieuw aangelegd 
Koppelingskanaal. De waterstaatkundige eenheid die daardoor werd 
gevormd, kon volgens het provinciebestuur net zo goed, zo niet beter, 
door één waterschap worden bestierd. In 1976 viel het besluit. Het leek er 

320 Van den Bosch, ‘Behouden (scheep)vaart?!’. 
Beleidsnota Hoogheemraadschap West-Brabant 
1981, 11-12; SAB-590:17-19. Ibidem 1982, 8-9 en 
26-27. Ibidem 1983, 15-16.

321 Beleidsnota Hoogheemraadschap West-
Brabant 1987, 4-5; SAB-590:22. Beleidsnota 
Hoogheemraadschap West-Brabant 1989, 3; 
SAB-590:24.

322 Interim-rapport Werkgroep Reorganisatie 
Waterschappen westelijk Noord-Brabant (voorzitter 
H.A. van Haaren), juli 1967; RAT-1152:465. Nota 
GS Het Waterschapsbestel in Noord-Brabant, 
december 1969; SAB-393.2:104. Beleidsnota 
Hoogheemraadschap West-Brabant 1984, ; 
SAB-590:18.

323 Mededeling A.M.C. Zom, 27-12-2006. Nota GS Het 
Waterschapsbestel in Noord-Brabant, december 
1969, 5; SAB-393.2:104.

net zo goed, zo niet beter, door 
één waterschap bestierd
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nog even op dat het nieuwe waterschap voor de derde keer De Donge zou 
gaan heten, maar het werd Waterschap De Dongestroom.324

De activiteiten van de Waalwijkse waterschappen werden niet in de 
Dongestroom ondergebracht, maar voortaan door de gemeente Waalwijk 
behartigd. Door het oprukken van de bebouwing was hier een andere 
aanpak vereist. Bij verstedelijking van voormalige landbouwgebieden 
werden hogere eisen gesteld aan de waterbeheersing. Daarmee waren 
vaak meer kosten gemoeid dan de waterschappen voor hun rekening 
wilden nemen. Als een gemeente die taak overnam werd dat doorgaans 
ontpolderen genoemd, omdat de waterschapsorganisatie dan zijn functie 
verloor. De waterbeheersing in bebouwde gebieden heeft evenwel een 
intensiever karakter. In dat opzicht zijn ontpolderde gebieden eigenlijk 
veel meer polder dan voorheen.325

324 Verslag bespreking 17-1-1969 in Café Van den 
Wassenberg te Waspik, inzake de ruilverkaveling 
‘Zuiderafwateringskanaal-Beneden-Donge’ en de 
aanpassingswerken en watervrijmakingswerken in 
het gebied van het Oude Maasje; RAT-1181:438. 
Verslag bespreking, 3-2-1969 te ’s-Hertogenbosch, 
betreffende de aanpassingswerken en de 
watervrijmaking van het gebied van de Donge en 
het Oude Maasje in verband met de uitvoering van 
de Deltawerken; RAT-1181:438. Nota GS Het 
Waterschapsbestel in Noord-Brabant, december 
1969, 7; SAB-393.2:104. De Donge aan PS NB, 
28-6-1974; RAT-1181:18. GS NB aan PS NB 
9-10-1974 (ontwerpbesluit); RAT-1181:18.

325 Het Waterschapsbestel in Noord-Brabant (GS), 
december 1969, 9-10; SAB-393.2:104.

Concentratie	van	(hoog)heemraadschappen	en	zuiveringschappen	in	West-Brabant	in	de	tweede	helft	van	de	twintigste	
eeuw – Het beheer over rivieren, dijken en waterkwaliteit was ondergebracht bij (hoog)heemraadschappen en zuiveringschappen, 
maar elk had slechts een deel van het takenpakket. In 1977 gingen de schappen op in het Hoogheemraadschap West-Brabant.

Terheijden

Heusden

Roosendaal

Etten

Gilze

Rijen

Dongen

Donge

Alphen

OosterhoutOosterhout

Waalwijk

Tilburg

Steenbergen

Geertruidenberg

Klundert

Moerdijk
Willemstad

Oudenbosch Breda

Essen

Bergen
op Zoom 

Tholen

Zevenbergen

W e s t e r s c h e l d e

B i e s b o s c h

O o s t e r s c h e l d e

G r e v e l i n g e n

H a r i n g v l i e t

Dintel

Aa
 o

f W
ee

rij
s

Zoom

Vliet

V o l k e r a k

Mark

B e r g s c h e   M a a s
A m e rH o l l a n d s c h  D i e p

0

5 km

Jan van den Noort © Rotterdam 2009

water ca. 2000

plaats

Zuiveringschap De Donge

1950-1969

HH. West-Brabant 1977-2003

vanaf 1995 HH. van West-Brabant

Waterschap Brabantse Delta 2004

H. Mark en Dintel 1804-1976

H. R & S Vliet 1821-1976

HH. Brabantse Bandijk 1953-1976

W. West-Brabant  1970-1976



179

Terheijden

Heusden

Roosendaal

Etten

Gilze

Rijen

Dongen

Donge

Alphen

OosterhoutOosterhout

Waalwijk

Tilburg

Steenbergen

Geertruidenberg

Klundert

Moerdijk
Willemstad

Oudenbosch Breda

Essen

Bergen
op Zoom 

Tholen

Zevenbergen

W e s t e r s c h e l d e

B i e s b o s c h

O o s t e r s c h e l d e

G r e v e l i n g e n

H a r i n g v l i e t

Dintel

Aa
 o

f W
ee

rij
s

Zoom

Vliet

V o l k e r a k

Mark

B e r g s c h e   M a a s
A m e rH o l l a n d s c h  D i e p

0

5 km

Jan van den Noort © Rotterdam 2009

water ca. 2000

plaats

Zuiveringschap De Donge

1950-1969

HH. West-Brabant 1977-2003

vanaf 1995 HH. van West-Brabant

Waterschap Brabantse Delta 2004

H. Mark en Dintel 1804-1976

H. R & S Vliet 1821-1976

HH. Brabantse Bandijk 1953-1976

W. West-Brabant  1970-1976

 In 1982 besloot de provincie om een punt te zetten achter ontpolderen. 
Provinciale Staten wilde het gehele waterbeheer onderbrengen bij één 
waterschap, niet alleen het waterbeheer in de agrarische gebieden, 
maar ook in de niet-agrarische gebieden. Die wijziging in de organisatie 
werd herpolderen genoemd. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de 
ontpolderingsmaatregel weer werd teruggedraaid, maar dat is niet het 
geval; de klok werd beslist niet teruggezet.326

Met herpolderen werd niet beoogd om de taken weer over te hevelen 
naar de waterschappen, maar om het waterbeheer in het stedelijk gebied 
beter te coördineren met het waterbeheer in de agrarische gebieden. Bij 
de ontwikkeling van dit zogenaamde integraal waterbeheer kreeg het 
waterschap het voortouw. ‘Uitgangspunt is, dat het waterschap zorgt voor 

326 Nota ontpolderingsbeleid 5-11-1985 (GS 
NB); SAB-590:27. Nota GS NB inzake 
ontpolderingsbeleid, 27-10-1987; SAB-590:27.

Concentratie	van	waterschappen	in	West-Brabant	in	het	derde	kwart	van	de	twintigste	eeuw – De waterhuishouding in 
de polders was in handen van honderden kleine tot zeer kleine waterschappen. In de twintigste eeuw nam dat aantal spectaculair 
af. In 1995 waren er nog slechts vier. In 2004 vormde dit viertal met Hoogheemraadschap West-Brabant een nieuwe organisatie: 
Waterschap Brabantse Delta. 
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alle oppervlaktewater dat dienstig is voor de waterbeheersing, dus ook 
in het stedelijk gebied.’ Door herpolderen kreeg het waterbeheer ook een 
aanmerkelijk breder financieel draagvlak. Naast ‘ongebouwd’ onroerend 
goed (landbouwgrond), werd nu ook ‘gebouwd’ onroerend goed, dus ook 
in steden en dorpen, in de heffingen betrokken.327

Toen dijkgraaf Van der Burgh werd opgevolgd door Th.A.G.M. van der 
Weijden (1986-2004) kreeg Hoogheemraadschap West-Brabant niet 
alleen een andere dijkgraaf, het kwam ook in ander vaarwater terecht. 
Bij zijn aantreden zaten waterkwaliteit, waterkering en waterbeheersing 
van de rivieren al in het takenpakket van zijn hoogheemraadschap. Maar 
bij de waterbeheersing in de regio waren nog ruim dertig waterschappen 
betrokken. Bij zijn vertrek was er nog maar één waterschap. Alle taken 
waren ondergebracht bij Waterschap Brabantse Delta. De weg daarheen 
was veelkleurig (zie kaart p. 179).328

Zo waren de gronden in de gemeenten Roosendaal en Nispen, 
Rucphen en Wouw nooit ontpolderd, laat staan herpolderd. Sinds 
mensenheugenis bestierden de gemeenten het waterbeheer zelf. Daar 
kwam geen waterschap aan te pas. Ook daar wilde de provincie niettemin 
zo snel mogelijk een waterschap met de coördinatie belasten. Zij besloot 
om de gronden in die gemeenten te combineren met de aangrenzende 
waterschappen Heerjansland, Oude en Nieuwe Landen, Sint-
Maartenspolder en De Gecombineerde Hoevense Beemden. De nieuwe 
organisatie kreeg de naam Waterschap Mark-Vlietlanden, het startte zijn 
werkzaamheden in 1986.329

Ten oosten van Mark-Vlietlanden werden de waterschappen Laakse 
Vaart en Haagse Beemden dat jaar samengevoegd tot Waterschap De 
Markgronden. Kort tevoren was een deel van de Haagse Beemden ont-
polderd en onder de Bredase waterstaatszorg gebracht. Het voornemen 
van de provincie om het gebied te herpolderen stuitte op verzet. De 
provincie gaf de voorkeur aan integraal waterbeheer, maar Breda zag 
om begrijpelijke redenen meer in integraal stadsbeheer. Oosterhout 
dacht daar ook zo over. De provincie was niettemin vastbesloten de 
herpoldering door te zetten.330

De reorganisatie van de waterstaat in het zuidwesten van Noord-
Brabant stond ook al geruime tijd op de agenda. In 1988 werden Bergen 
op Zoom en de gronden ten zuiden van die stad verenigd in Waterschap 
De Agger. In Putte, Woensdrecht en Bergen op Zoom kwamen flink 
wat hectaren voor het eerst in waterschapsverband. De gronden ten 
noorden van Bergen op Zoom, tot aan de Vliet, vielen voortaan samen in 
Waterschap Zoomvliet.331 

Bij de aanleg van het Industrieterrein Moerdijk was dat gebied buiten 
waterschapsverband geplaatst. Het industrieschap had daar kosten voor 
gemaakt en een afkoopsom betaald aan Waterschap De Striene. Toen De 
Striene in 1989 samenging met de polders tussen Vliet en Mark en Dintel, 
werd ook het industrieterrein in het nieuwe Waterschap Vierlinghpolders 

327 Nota GS NB inzake ontpolderingsbeleid, 27-10-
1987, 2; SAB-590:27.

328 ‘Bijlage B: alfabetische lijst van waterschappen’, 
In: van der Heijden en Sanders (red.), Noord-
Brabant in de negentiende eeuw, 187-194. 
G. Swier, Discussienota inzake de inrichting van het 
waterschap, september 1973; SAB-579:9.

329 Nota GS NB inzake ontpolderingsbeleid, 27-10-1987, 
6; SAB-590:27.

330 Ibidem, 5-6.
331 Het Waterschapsbestel in Noord-Brabant (GS), 

december 1969, 8; SAB-393.2:104.
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opgenomen. Klundert maakte bezwaar, omdat het vreesde dat de destijds 
gemaakte afspraken door herpolderen in het gedrang kwamen.332

In het midden van de jaren negentig werden de waterschappen 
verenigd in drie grote brokken: Waterschap Scheldekwartier in het 
zuidwesten, in het noorden Waterschap Land van Nassau en in het 
zuiden Waterschap Mark en Weerijs. Waterschap De Dongestroom nam 
in het oosten nog heel even de honneurs waar. Deze waterschappen was 
geen lang leven beschoren, nog voor ze hun tweede lustrum konden 
vieren, was de fusie met het Hoogheemraadschap West-Brabant een feit. 
Vanaf 2004 had West-Brabant nog slechts één waterschap: Waterschap 
Brabantse Delta. Kort na de fusie gaf Van der Weijden het stokje door aan 
de nieuwe dijkgraaf J.A.M. Vos.

332 Nota GS NB inzake ontpolderingsbeleid, 27-10-1987, 
6; SAB-590:27.

Hoeven – Sprangweg
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Huisvesting
In het begin van de twintigste eeuw telde West-Brabant ruim twee-
honderd waterschappen. In het begin van de eenentwintigste eeuw was 
er nog maar één. De personeelssterkte legde de tegenovergestelde weg 
af. In 1970 had Waterschap West-Brabant nog slechts één personeelslid. 
Bij Waterschap Brabantse Delta werken vandaag de dag ruim vijfhonderd 
mensen.

Waterschap West-Brabant hield aanvankelijk kantoor in het centrum 
van Breda, in de Veemarktstraat, boven de bank en naast de bisschop. 
Door de aankoop van het landgoed Bouvigne, in het zuiden van Breda, 
verwierf het waterschap in 1972 een onderkomen met nog meer cachet. 
Het landgoed had het ook goed getroffen met zijn kapitaalkrachtige 
eigenaar, het werd zorgvuldig gerestaureerd en knapte zienderogen op.

De organisatie werd ondergebracht in de gebouwen naast het kasteel, 
die daar in de loop van de twintigste eeuw waren gesticht, zoals Neerhoff, 
Groothoeve, Cleijnhoeve en Marckhoeve. Vooruitlopend op de fusie 
trokken Brabantse Bandijk en beide heemraadschappen in 1973 alvast bij 
West-Brabant in.

Vanaf juli 1972 beschikte het waterschap over een eigen laboratorium. 
Dat werd aanvankelijk ondergebracht bij de Zuiveringsinstallatie 
Nieuwveer, maar kon na de verbouwing van de Groothoeve in 1974, naar 
Bouvigne verhuizen. Die opzet voldeed een tijdje aan het gestelde doel, 
tot in 1988 werd besloten om de sterk toegenomen activiteiten van het 
laboratorium beter te accommoderen en daarvoor honderd vierkante 
meter extra te reserveren.333

In 1992 werd de nieuwe vleugel van het laboratorium opgeleverd en 
in 1997 werd nog een begin gemaakt met de uitbreiding van Neerhoff, 
maar het was op voorhand duidelijk dat het waterschap bij de komst van 
de waterschappen Dongestroom, Scheldekwartier, Land van Nassau en 
Mark en Weerijs ruimte te kort zou komen. Vlak voor de vorming van 
Waterschap Brabantse Delta en de komst van al die nieuwe collega’s 
verkaste het waterschap naar het Hof van Breda, een kantoorflat in Breda 
Oost. Alleen het laboratorium bleef op Bouvigne achter.

Medio 2004 viel het besluit om voor de huisvesting van het water-
schap op Bouvigne een combinatie van nieuwbouw en vernieuwbouw te 
realiseren. In 2006 zou de eerste paal de grond in gaan, ware het niet dat 
Bouvigne inmiddels tot ‘historische buitenplaats’ was gepromoveerd, 
en dat dus een extra vergunning vereist was om daar te kunnen bouwen. 
b&w van Breda weigerde die vergunning te verlenen. Het college werd 
gesterkt in die gedachte door protesten uit de Bredase bevolking. De 
Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne sprak er 
schande van dat Brabantse Delta een waterschapskantoor wilde bouwen 
in beschermd buitengebied.334 

Na overleg met de gemeente Breda, de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, de verantwoordelijken voor de monumentenzorg in de 
provincie Noord-Brabant en de commissie Welstand en Monumenten van 

333 Beleidsnota Hoogheemraadschap West-Brabant 
1988, 24; SAB-590:23. Ibidem 1989, 14; 
SAB-590:24.

334 Aanvullend advies commissie definitieve huisvesting, 
nota tbv Algemeen bestuur 6-12-2006; Archief 
Brabantse Delta, regnr 061002804. De vergunning 
werd 30-5-2006 geweigerd.
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de gemeente Breda besloot Brabantse Delta om tegemoet te komen aan de 
bezwaren door het gebouw zo ver mogelijk naar het oosten te schuiven, 
zodat het vanaf de weg minder in het oog zou vallen. Ten zuiden van de 
nieuwbouw werd een historische boomgaard geprojecteerd, die ook langs 
die zijde de nieuwbouw aan het oog zou onttrekken.335

De beperkte bewegingsruimte dwong het waterschap tot een offer. 
Om het kantoor verder naar het oosten te kunnen bouwen, moest de 
Marckhoeve worden gesloopt. Voor het laboratorium moest dan een 
nieuwe locatie worden gezocht, buiten het Bouvigneterrein. Brabantse 
Delta gaf daar een positieve draai aan, door actief op zoek te gaan naar 
samenwerking met andere waterschapslaboratoria. De overeenstemming 
met Waterschap Hollandse Delta werd vrij snel gevonden en beklonken in 

335 Hylkema e.a., Buitenplaats Bouvigne. J.C. Bierens 
de Haan, Nieuwbouwplannen op de buitenplaats 
Bouvigne, gemeente Breda. Oordeel over de plannen 
van het Waterschap Brabantse Delta een nieuw 
kantoor te bouwen op de buitenplaats Bouvigne, 
12-4-2007.

Landgoed	Bouvigne – Bouvigne is voor de West-Brabantse waterschapsgeschiedenis in meer dan één opzicht van belang. Het 
landgoed werd in 1972 gekocht en bood het waterschap dertig jaar onderdak. Op Bouvigne kwamen de waterschappen in 1976 tot 
overeenstemming met minister Westerterp over de financiering van de West-Brabantse afvalwaterzuivering. Het jaar daarop werd in 
datzelfde decor de fusie beklonken tussen Mark & Dintel, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, Brabantse Bandijk en Waterschap 
West-Brabant. In 2009 bouwde het Waterschap Brabantse Delta daar zijn nieuwe kantoor. 
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een gemeenschappelijke regeling onder de naam Delta Waterlab. In 2008 
trad ook het Hoogheemraadschap van Delfland toe. Delta Waterlab Breda 
verhuisde dat jaar van Bouvigne naar Laboratorium Steenakker in Breda 
Noord.336

Begin 2007 stonden de bijgestelde bouwplannen voor Bouvigne op de 
agenda van de commissie Bouwen & Wonen van de gemeente Breda. De 
oppositie was ruim vertegenwoordigd. Dijkgraaf Vos mengde zich nu ook 
in het publieke debat: ‘Als voorzitter van een overheidsorganisatie als het 
waterschap ben ik terughoudend om via de media voortdurend mijn stem 
te laten horen. We vinden het belangrijk een neutrale positie in te nemen. 
Hoewel veel van de beelden en woorden die de laatste weken te zien en 
lezen zijn geweest over onze nieuwbouwplannen onwaar of gekleurd 

waren, bleven wij stil. Maar we zijn 
uiteraard niet doof en blind voor 
argumenten en meningen van een 
groep die bezwaar maakt tegen de 
nieuwbouwplannen.’337

De nieuwbouwplannen werden 
nog steeds te vuur en te zwaard bestreden, sinds 2009 zelfs in eigen huis. 
Bij de waterschapsverkiezingen verwierven de Vrienden namelijk een 
zetel in het algemeen bestuur van Brabantse Delta. Toch kon dat allemaal 
niet verhelen dat de Vrienden een achterhoedegevecht leverden. Het 
waterschap oogstte veel waardering voor de wijze waarop het Bouvigne 
beheerde. Brabantse Delta verkreeg de benodigde vergunningen en in 
bezwaarschriftprocedures moest de oppositie steeds weer bakzeil halen. 
In 2009 ging de eerste paal de grond in.

Nieuw netwerk, oude naam
Sedert 2004 heeft het vasteland van West-Brabant één waterschap: 
Waterschap Brabantse Delta. Door alle aandacht rond de fusies zouden 
we haast vergeten dat zich een nog veel ingrijpender verandering 
heeft voltrokken. Naast de oude bekende netwerken van waterwegen 
is een nieuw netwerk van riolen en pijpleidingen aangelegd, met de 
zuiveringinstallaties als knooppunten. Het nieuwe netwerk zet meer 
mensen aan het werk en er gaat meer geld in om dan ooit, maar het heet 
nog steeds waterschap. 

Dit waterschap is minder van het land en meer van de stad, minder 
van het water en meer van het afvalwater. In het verleden is wel 
overwogen om zo’n organisatie afvalwaterschap te noemen. Maar om 
begrijpelijke redenen werd voor zuiveringschap gekozen. Die naam sluit 
beter aan bij de positieve kanten van de organisatie. In 1971 werd het 
nieuwe zuiveringschap opnieuw waterschap gedoopt. Daarmee werd nog 
eens benadrukt, dat de organisatie ook de traditionele waterschapstaken 
tot zijn werkterrein rekende. Doordat het waterschap nog steeds 
waterschap heet, lijkt het net of er weinig veranderd is. U weet inmiddels 
beter.

336 Huisvesting en toekomst laboratorium, nota tbv 
algemeen bestuur Brabantse Delta, 26-1-2007; 
Archief Brabantse Delta regnr 07100077.

337 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de 
Commissie Bouwen en Wonen van de Gemeente 
Breda, 17-4-2007.

minder van het land 
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Verantwoording

Het onderzoek naar de waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta 
werd voorafgegaan door een inventarisatie van de beschikbare archieven 
en de mogelijkheid om op basis van het materiaal tot resultaten te komen. 
Dit vooronderzoek werd in 2006 afgerond en droeg de conclusie dat voor 
de laatste twee eeuwen uitbundig archiefmateriaal voorhanden is, dat 
bovendien redelijk is ontsloten. Maar voor de oudere geschiedenis moet 
een beroep worden gedaan op de resultaten van onderzoek elders.

Het vooronderzoek ging vergezeld van een opzet voor een boek, 
waarin per hoofdstuk werd aangegeven welke onderwerpen in het 
boek behandeld worden. Tijdens het vooronderzoek is bovendien een 
internetsite gerealiseerd waarmee belangstellenden aan de hand van 
topografische kaarten in de archiefinventarissen van Brabantse Delta 
kunnen zoeken en deze desgewenst digitaal kunnen binnenhalen:  
www.jvdn.nl/pages/OpenKaart.html

In 2007 gaf Brabantse Delta de auteur opdracht om het in de 
opzet bedoelde boek te schrijven. Ter ondersteuning van de auteur 
werd een begeleidingscommissie gevormd waarvoor, naast dijkgraaf 
J.A.M. Vos en secretaris-directeur ir. H.T.C. van Stokkom, drie externe 
deskundigen werden benaderd: de wetenschappers prof.dr. P.J.E.M. 
van Dam (hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam), dr. H.A. Muntjewerff (historicus te Breda) en prof.dr. 
G.P van de Ven (emeritus hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam). Mr. J.Ch. de Kuijer (senior adviseur van 
het waterschap) verzorgde het contact tussen organisatie en auteur en 
woonde de vergaderingen van de begeleidingscommissie bij. Tijdens 
het onderzoek wisselden auteur en begeleidingscommissie regelmatig 
van gedachten. De auteur is de commissie erkentelijk voor de getoonde 
belangstelling en het kritische commentaar.
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Het manuscript of delen van het manuscript zijn in verschillende stadia 
van rijpheid ter beoordeling voorgelegd aan de begeleidingscommissie, 
medewerkers van Brabantse Delta en belangstellende buitenstaanders. 
Van hun commentaar is dankbaar gebruikgemaakt om de overtuigings-
kracht van het manuscript te vergroten en de leesbaarheid te bevorderen. 
Op die manier kon de inhoud worden verdiept en werden storende fouten 
vermeden. De auteur is de lezers daarvoor erkentelijk.

Ineke Beemster, Breda
Francine van den Bergh, Haarlem
Dr. Chris de Bont, Rhenen
Prof.dr Petra van Dam, Leiden
Jan van Donschot, Ossendrecht
Dr. Willem van Ham, Bergen op Zoom
Mr. Hans de Kuijer, Breda
Karin ter Laak, Rotterdam
Wim de Labije, Teteringen
Dr. Karel Leenders, ’s-Gravenhage
Drs. Jet Matla, Arnhem
Dr. Henk Muntjewerff, Breda
Drs. Wim van den Noort, Rameldange (Luxemburg)
Piet Polak, Willemstad
Ing. Marc Pouw, Prinsenbeek
Joop Reijngoud, Rotterdam
Dr. Hans Renes, Utrecht
Lydia van der Spek, Rotterdam
Ir. Hein van Stokkom, Geertruidenberg
Prof.dr. Gerard van de Ven, Nijmegen
Dijkgraaf Joseph Vos, Ulvenhout
Christ Zom, Zevenbergen
Toon Zom, Oosterhout
Dr. Henk van Zon, Steenbergen (Drenthe)
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RAT-1146 De Binnenpolder van (’s Grevelduin-)
Capelle (1862) 1877-1953

RAT-1147 De Binnenpolder van Vrijhoeve-
Capelle 1840-1953

RAT-1148 De Binnenpolder van Waalwijk 
1823-1976

RAT-1149 De Boterpolder 1888-1940
RAT-1150 De Buitenpolder van Besoyen 

1820-1953
RAT-1151 De Carthuizer Polder 1847-1940
RAT-1152 De Donge (1959) 1965-1976 

(1978)
RAT-1153 De Donge (Tilburg-Gilze) (1919) 

1921-1965 (1980)
RAT-1154 De Dongendijkse Polder 1689-1950
RAT-1155 Het Eendennest 1877-1951
RAT-1156 De Gecombineerde Aanwassen 

1847-1964
RAT-1157 De Gecombineerde Dongepolders 

(1935) 1940-1950 (1953)
RAT-1158 De Gecombineerde Willemspolder 

1708-1950
RAT-1159 De Buitendellen 1827-1925 (1926)
RAT-1160 De Goeden Aarts- en 

Eendrachtspolder 1764, 1791, 
1847-1940

RAT-1161 De Groot Waspik en Raamsdonkse 
(Binnen-, Buitendijkse en Over-
diepse) polders 1752-1953 (1957)

RAT-1162 De (Groote) Oude Straat 
1803-1953

RAT-1163 Klein Waspik 1820-1953 (1957, 
1979)

RAT-1164 Het Kromgat 1890-1950
RAT-1165 De Lage Weg met de Velden 

1915-1940 (1941)
RAT-1166 De Nieuwe Dombosch 1842-1940
RAT-1167 De Nieuwe Hooipolder, voor 1940 

de Nieuwe Buitendijkse Hooipolder 
1790-1953

RAT-1168 De Nieuwe Klapoorpolder 
1847-1852

RAT-1169 De Nieuwe Polder 1847-1940 
(1941)

RAT-1170 De Noord-. Zuid- en Sint Antonie-
polder 1713-1717, 1846-1942 

RAT-1171 De Oostense en Westense 
Buitenpolder [eig. Buitendellen] 
1718-1940 (1941)

RAT-1172 De Oostpolder 1721-1950
RAT-1173 De Overdiepse Polders 1940-1953 

(1958)
RAT-1174 De Polder Achter De Hoeven 1783, 

1847-1940 (1941) 
RAT-1175 De Polder van ´s Gravenmoer 

1812-1950 
RAT-1176 De Republiekpolder 1785-1950
RAT-1177 De Sandoelsche Polder 1868-1940
RAT-1178 Ten Westen van de Capelse Vaart (& 

het Veerpad) 1836-1953
RAT-1179 Ten Westen van de Nieuwendijk met 

de Aanwassen 1840-1940 (1942)
RAT-1180 Ten Westen van de Vrijhoevense 

Vaart 1837-1953 
RAT-1181 Het Zuiderafwateringskanaal 

1928-1976 (1977)

Afkortingen
DB Dagelijks bestuur
GS Gedeputeerde Staten
HHWB Hoogheemraadschap (van) West-

Brabant
M&D Heemraadschap Mark & Dintel
NB Noord-Brabant
PANB Publikaties van het Archivariaat 

‘Nassau-Brabant’
PS Provinciale Staten
R&SV Heemraadschap Roosendaalsche & 

Steenbergsche Vliet
RIZA Rijksinstituut voor zuivering van 

afvalwater; later Rijksinstituut voor 
integraal zoetwaterbeheer en 
afvalwaterbehandeling

Archieven
De waterstaatsgeschiedenis van Brabantse Delta 
reikt weliswaar tot in de middeleeuwen, maar het 
papieren geheugen van de organisatie reikt veel 
minder ver. De eerste twee hoofdstukken, waarin 
de periode tot 1800 wordt behandeld, leunen 
daarom zwaar op onderzoek door andere onder-
zoekers uit andere bronnen.

De overige acht hoofdstukken steunen 
grotendeels op informatie die werd opgediept uit 
de archieven van de voorgangers van Waterschap 
Brabantse Delta. Het gaat om ongeveer 200 
archieven, verspreid over vier archiefinstellingen 
(Bergen op Zoom, Oudenbosch, Breda en 
Tilburg). 

Het onderzoek concentreerde zich op de 
statische archieven in Breda en Tilburg en op de 
dynamische en semi-statische archieven onder de 
hoede van Brabantse Delta.

De inventarissen van de waterschaps-
archieven te Breda, Tilburg, Bergen op Zoom 
en Oudenbosch kunnen desgewenst worden 
geraadpleegd via een toegang op mijn website: 

www.jvdn.nl/pages/OpenKaart.html

Stadsarchief	Breda	(SAB)
SAB-393.1 Heemraadschap Mark & Dintel 

1804-1932 (inventaris G.W.G. van 
Bree)

SAB-393.2 Heemraadschap Mark & Dintel 
(1623) 1933-1976 (1982) 
(inventaris M.C. de Brabander 
Burggraaf)

SAB-394 Waterschap Haven & Sassen 
van Zevenbergen (1774)-1943 
(inventaris G.W.G. van Bree)

SAB-401 Waterschap Zuiveringschap De 
Donge, 1950-1970 (inventaris A. 
Paap)

SAB-409 Hoogheemraadschap de Brabantse 
Bandijk 1953-1976 (1984) 
(inventaris M.C. de Brabander-
Burggraaf)

SAB-419.1 Heemraadschap Roosendaalsche 
& Steenbergsche Vliet (1818) 
1821-1964 (inventaris M.C. de 
Brabander Burggraaf)

SAB-419.2 Heemraadschap Roosendaalsche 
& Steenbergsche Vliet (920) 
1965-1976 (1979) (inventaris M.C. 
de Brabander Burggraaf)

SAB-579 Waterschap West-Brabant 
1970-1976 (inventaris M.C. de 
Brabander-Burggraaf)

SAB-590 Hoogheemraadschap van West-
Brabant 1976-1990 (inventaris M.C. 
de Brabander-Burggraaf)

Regionaal	Archief	Tilburg	(RAT)
Waterschap de Dongestroom 1689-1976 
(inventaris Wilma Koolen en Ton van Zeeland)

RAT-1141 De Beneden Donge (1885) 1920-
1965 (1979)

RAT-1142 Beoosten de `s Gravenmoerse Vaart 
(1904) 1914-1950

RAT-1143 Binnen de Oude Straat 1846-1940
RAT-1144 De Binnenpolder van Besoyen 

1840-1953
RAT-1145 De Binnenpolder van Sprang 

1950-1953
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Afbeeldingen
Fotografie: Joop Reijngoud, Rotterdam 2009. 
De titels staan bij de foto's, behalve omslag: 
Hooge Zwaluwe, haven. 46-47: Waal wijk, 
Halvezolenlijntje. 82-83: Wilhelminakanaal. 
132-133 Hollandsch Diep. 185 & 186-187: 
Bergen op Zoom, Molenplaat. 190: Bergen op 
Zoom.

Cartografie: Jan van den Noort, Rotterdam 2009. 
Hieronder treft u een verantwoording van de 
gebruikte bronnen, zowel de gemeenschappelijke 
voor water en hoogtelijnen als de specifieke 
bronnen per kaart/paginanummer.

Water
Omstreeks 1300: Blok e.a., Geschiedkundige 

atlas, deel 1, kaart 5, blad 4 en 6. De Bont, 
‘Onder de Biesbosch’, 55. Hoppenbrouwers, 
Middeleeuwse samenleving, 32 en 48. 
Leenders, ‘Lost villages’, 4.

Omstreeks 1555: Blok e.a., Geschiedkundige 
atlas, deel 1, kaart 8. De Bont, Al het 
merkwaardige, passim. Kaart Pieter Sluyter 
(1561), in: Van Ham, Groote Waard, 50-51. 
Van Ham, ‘Langs de Scheldeoevers’, kaart 1.

Omstreeks 1648: Blok e.a., Geschiedkundige 
atlas, deel 2, kaart 10, blad 1 en 2b.

Omstreeks 1850: Grote historische atlas van 
Nederland., 4 Zuid-Nederland. 

Omstreeks 1900: Grote historische topografische 
atlas Noord-Brabant. Ibidem Zeeland. 

Omstreeks 1960: Atlas van topografische kaarten 
Nederland 1955-1965. 

Omstreeks 2000: Grote topografische atlas van 
Nederland 1:50.000, 4 Zuid-Nederland.

Hoogtelijnen
Actueel hoogtebestand Nederland (met dank aan 
Marc Pouw, Waterschap Brabantse Delta). 

Kaarten
16: Leenders, Van Turnhoutervoorde tot 
Strienemonde, 67 en 92. 17: Ibidem. Bont, 
Schoone cleijlanden, 53. Leenders, Verdwenen 
venen, 196. 21: Leenders, ‘Lost villages’, 5. 
Anders (gebied ten oosten van Steenbergen): 
Leenders, Verdwenen venen, 294. 26: De Geus 
en Van Rappard, Statistiek Tableau, passim. 
Renes, West-Brabant, passim. De Bont, ‘Al het 
merkwaardige’, 40. 27: De Geus en Van Rappard, 
Statistiek Tableau, passim. 28: De Geus en Van 
Rappard, Statistiek Tableau, passim. De Bont, 
‘Onder de Biesbosch’, 55. Geertruij, Rehm en 
Rosendaal (red.), Zeven eeuwen ’s Gravenmoer, 
21, 27. Kappelhof, ‘Van Kasseien en kanalen’, 
6. 32: Pasmans, ‘Steenbergen’, 128. Van Ham, 
‘Vestingbouwkundige ontwikkelingen’. 41. Van 
Ham, ‘Vesting Bergen op Zoom’, 53-54. Van Ham, 
‘Vesting Steenbergen’, 70. Van Ham, ‘Linie van de 
Eendracht’, 79. Zuurdeeg, ‘Tholen’, 75. Leenders, 
Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie 
Breda, CD/Inventarisatie/pdf/bm.pdf 
[bm=bestuurlijk-militair]. Anders: Rooze en 
Eimermann, De belegering van Breda door 
Spinola 1624, passim. De Geus en Van Rappard, 
Statistiek Tableau, passim. Van der Wel, ‘Stelling 
of positie Geertruidenberg’, 132. 37: Van Ham, 
‘Ontstaan door strijd’, 40-42, 45-46. Sanders, 
‘Heerlijkheden en domeinen’, 57. Kappelhof, ‘In 
natte en in droge’, passim. Kappelhof, ‘Fortuin 
van de Oranjes’, passim. 42: De Geus en Van 
Rappard, Statistiek Tableau, passim. De Bont, 
‘Al het merkwaardige’, 40. 43: De Geus en Van 

Rappard, Statistiek Tableau, passim. 55: Rehm, 
Geschiedenis van Waspik, 86-87. De Geus 
en Van Rappard, Statistiek Tableau, passim. 
Van Bree, Heemraadschap Mark en Dintel, 14. 
Kappelhof, ‘Van Kasseien en kanalen’, passim. 
Leenders, [Infomatiemap] Excursie 19-2-2004. 
58: Rapport van den ingenieur A. de Geus, dº 15 
augustus 1842 betrekkelijk een uitwateringskanaal 
voor Mark en Dintel, 9; SAB-393.1:1169. 
Tekening in Rapport behoorende bij het plan 
van een Uitwateringskanaal van de Rivier 
de Mark nabij Terheyden, naar den Amer, 
ingezonden aan het Heemraadschapsbestuur 
van de Mark en Dintel door de gecommitteerde 
Waterbouwkundigen F.A.H. van der Vaart en J.R. 
van Keppel, 30-4-1881; SAB-393.1:1175. N.J. 
van der Lee, Project-Kanaal van Breda-Moerdijk, 
8-6-1845; SAB-393.1:1169. Ontwerp van een 
Kanaal van Breda naar het Hollandsch Diep nabij 
den Moerdijk enz., 15-4-1846; SAB-393.1:1169. 
Rose, Rapport van de werkzaamheden en 
opnemingen verrigt voor het ontwerp tot 
verbetering der uitwatering in het Arrondissement 
Breda, 30-6-1857; SAB-393.1:1170. 62: A.L. 
de Bruijn Kops aan M&D, 10-5-1870, bijlage A 
van Memorie over de uittevoeren werken die bij 
de sloping der vestingwerken van Breda in het 
belang van den waterafvoer worden wenschelijk 
geacht; SAB-393.1:1197.	63: Th. Bleckmann, 
Kanaal van Breda naar Oosterhout in verband 
beschouwd met de waterverversching en 
waterontlasting van Breda en omstreken (Breda 
1878); SAB0393.1:1174. Rapport behoorende 
bij het plan van een Uitwateringskanaal van de 
Rivier de Mark nabij Terheyden, naar den Amer, 
ingezonden aan het Heemraadschapsbestuur 
van de Mark en Dintel door de gecommitteerde 
Waterbouwkundigen F.A.H. van der Vaart en J.R. 
van Keppel, 30-4-1881; SAB-393.1:1175. 70, 71 
en 76: Passim. 78: Bongaerts, Scheiding Maas en 
Waal, 287, Plaat VI. 88: Waterbouwkundige J.W. 
Burgers aan M&D, 3-11-1917; SAB-393.1-1209. 
92: GS aan Provinciale Staten, 24-11-1920 
(Subsidie verbetering Roosendaalschen en 
Steenbergschen Vliet), Najaarszitting 1920, nr. 
30; SAB-393.1:1176 en 1557. 96: Bongaerds, 
Voorlopig rapport verbetering afwatering 
Noordbrabant. C. Aarden, Plannen en toelichting 
bij diverse ontwerpen voor verbeterde waterafvoer 
in het Heemraadschap van de Mark & Dintel, 
29-4-1920; SAB-393.1:1176. 100: Notulen 
van de openbare vergadering der Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor westelijk 
Noordbrabant, 30-11-1931; RAT-1141:353. De 
nieuwe Schelde-Rijnverbinding en het Dagblad 
van Noord-Brabant (en Zeeland), januari 1932; 
SAB-393.1:1181. J.F.L. Krugers (secretaris 
Waterschapsbond), Rijn-Schelde-verbinding 
en de afwateringsbelangen van Westelijk 
Noordbrabant, april 1932; SAB-393.1:1181. 
101: Bongaerts, Algemeen voorlopig plan met 
kostenbegrooting voor een scheepvaartverbinding 
van den Roosendaalschen en Steenbergschen 
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153, 156-157, 159, 161-163, 167, 174-175, 
178-179
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Juten, W.J.F.  95
Kaas en Brood, Polder  6, 176
Kaatsheuvel  125, 153, 162, 175
Kalmthoutse Heide  92-93
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Mazel, L.H.J.J.  60-61, 63
Mechelen, Henri van  58-60, 65-66, 86-87, 98, 

127
Meeren, De (Bergen op Zoom)  32-33
Meeren, De (Zevenbergen) / De Grote 

Meerenpolder  25, 27-28, 40
Melkdijk  28, 70-71
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Nieuwe Dombosch  116
Nieuwe Fijnaart  27
Nieuwe Heide  27

Nieuwe Maas  70-71
Nieuwe Merwede  75-76
Nieuwenbosch  23
Nieuwendijk  27-28
Nieuwenhuysen, A, van  138
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Oud-Vossemeer  23

Over den Gantel, Waterschap  78-81
Overdrage  44
Overflakkee  55
Overijssel  136
Papengat  92-93
Parma  33
Pasmans, P.J.H.M.  34
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