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Geschiedenis  van  het  landschap



We  zijn  hier,  op  een  modern  gemeentehuis  in  Zevenbergen.

Ook  deze  plek  heeft  geschiedenis !

Hier,  op  dit  gemeentehuis,  gaan  we  eens  om  ons  heen kijken.
De  ontwikkeling  van  het  landschap  rond  Zevenbergen
is  niet  veel  anders  dan  elders  in  het  Waterpoortgebied,
Hooguit  wat  later  in  de  tijd.



We  zijn  hier,  op  een  modern  gemeentehuis  in  Zevenbergen.

Ook  deze  plek  heeft  geschiedenis !

Moderne kaart.   De  oude  as  van  Zevenbergen  is  weer  open  gemaakt.



We  zijn  hier,  op  een  modern  gemeentehuis  in  Zevenbergen.

Ook  deze  plek  heeft  geschiedenis !

1860:  Klein stadje  te midden  van  het  boerenland.
Toen  was  het  hier  weiland  langs  het  Zwanengat.



We  zijn  hier,  op  een  modern  gemeentehuis  in  Zevenbergen.

Ook  deze  plek  heeft  geschiedenis !

Drie  eeuwen  eerder: 1543.  De  stad  is  nog  wat  kleiner,  

We  zitten  nu  in  polderland  tussen  twee waterlopen.

Donker groen:
Nog  onbedijkt!

maar  heeft  wel  een  kasteel!

300 meter



Dat  was  best  een  fors  kasteel,  
gebouwd  vanaf  ca. 1290,
gesloopt  in  1728. 
Puin:  dijkversterking  bij  Walsoorden.

Lobbekestoren



We  zijn  hier,  op  een  modern  gemeentehuis  in  Zevenbergen.

Ook  deze  plek  heeft  geschiedenis !

Drie  eeuwen  eerder:  1200.  Geen  stad  maar  zandbergen  aan  de  rivier  De  Mark,
alles  in  een  haast  oneindig  veenmoeras  !

7
“bergen”

<- De  Mark
We  zitten  hier  op
slechts  100  meter
van  de  middeleeuwse
grens  Holland - Brabant



We  zijn  hier,  op  een  modern  gemeentehuis  in  Zevenbergen.

Ook  deze  plek  heeft  geschiedenis !

Die  7 “bergen”  reiken  tot  6 meter
boven  zeeniveau.
De  omgeving  ligt  op  zeeniveau

Profiel  Langenoordstraat

kerk

kasteel

Zandkoppen, meer  dan  
10.000 jaar  geleden  
opgestoven,  
met  nog  één  meter  
“middeleeuwen”  erop.
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Tot 1350

1350 - 1550

Na 1500 

HET  LANDSCHAP  VAN  WATERPOORT

In  de  laatste  2000  jaar  onderscheiden  we  vier  belangrijke  perioden:

Na 1953 



VEEN  - PERIODE

De  Kustvlakte  strekt  van  
de  Kanaaltunnel  langs  Nederland  
tot  halverwege  Denemarken. 

Kustvlakte:  
veen  met  kleidek  en  grote  zeearmen
tussen  
de  duinen  en  het  hoge  binnenland.

WATERPOORT  ligt  op  de  binnenrand  
van  de  Kustvlakte.

Waterpoort



We  zien  maar  een  steilrandje van  2 meter,
maar  in  totaal  is  het  3½  meter.

Klink sinds 1960: 10 cm

VEEN  - PERIODE

Rond  de  zeven  bergen  was  het  net  zo…



1189, 1264 - 1300

VEEN  - PERIODE

In  deze  streek  werd
veen  “moer”  genoemd.



Er  was  toen  nog  geen  polder,  er  waren  amper  dijken.  De  zee  was  ver  weg  
en  men  woonde  en  werkte  in  onbedijkt  veengebied.

1264:  Sint-Pieters-abdij van  Gent  gaat  turfwinnen  bij  Zonzeel.

1287:  Nederzetting  Zevenbergen  met  haven,  molen,  sluis,  schepenen,  heer.

In  1306  kwamen  36  inwoners  en  instellingen  uit  de  Kasselrij  van  Brugge, 
die  allemaal  grond  hadden  in  de  Moer  van  Zevenbergen,
overeen  om  samen  een  soort  waterschapje  te vormen.

Twee  personen  werden  belast  met : 

• Onderhoud  van  watergangen  en  sluizen;
• Het  opmaken  van  de  rekeningen;
• Het  omslaan  van  de kosten  over  de  ingelanden.

Over  dijken  horen  we  pas  in  1344…
en eigenlijk pas in 1359.

VEEN  - PERIODE

Vlaamse
veenkolonie



Overstroomd  veen  hield  het zout  vast.  
Vanaf  1344  zoutwinning  oost  van  Zevenbergen  en  
zoutraffinage  in  Zevenbergen. 

Westelijker  deed  men  dat  al  veel  eerder

Dat  bracht  veel  welvaart:
• Kerk  vergroot (2e helft  14e eeuw);
• Zevenbergen  wordt  van  dorp  tot  stad  (1369-1396).

Maar  het  verlagen  van  de  bodem  leidde  tot  het  verder  
doordringen  van  de  zee.

VEEN  - PERIODE



Zoutwinning  was  een  ingewikkeld  proces.

Deels  gebeurde  het  buiten
• Moerdijken
• Opdrachten
• Bij Vlettinge

Deels  gebeurde  het  binnen:  zoutketen

De  zoutketen  van  Zevenbergen  verwerkten  
in  1386  ook   zout  uit  de  Puttermoer  (nu:  
westelijke  Hoekse Waard).

VEEN  - PERIODE



Na  1250  dringt  de  zee  steeds  
verder  door  in  de  Noordwesthoek.

Reden:  landvernieling  door 
turfgraven  en  zoutwinnen.

Zevenbergen  was  in  1344  
aan  de  beurt.

OVERSTROMINGS - PERIODE



Grote  zorgen!

1375  Dijkbreuk  Grote Waard

1375 De Uitslag

1400  Hamse Kreek – De Mark

Dijkproject  uit  1410 – 1412  mislukt

1421 St.-Elisabethsvloed

1424 Nog  een St.-Elisabethsvloed

1427 Zevenbergen  ingenomen  door hertog ➔stadsmuren  gesloopt !

1447  Zoutketen,  veel  stadshuizen  en  de  vleeshallen  afgebrand.

OVERSTROMINGS - PERIODE

Eiland  van  Moerdijk  1560 =>



Reactie  op  overstromingen:  dijken  bouwen  als  verdediging.

Dit  is  de  dijk  van  de  Hoevense Beemden,  
getekend  in  1565  maar
nog  altijd  vol  welen  die  herinneren  aan  
dijkdoorbraken.

OVERSTROMINGS - PERIODE



Hoog  op  het  zand  toch  een  tweede  dijkenlinie:  rond 2 m + NAP!
Met  wielen:  zo  hoog  kwam  het  water  dus  echt.

OVERSTROMINGS - PERIODE



GROTE  GETIJDENGEULEN  VERSNIJDEN
HET  OUDE  VEENLANDSCHAP

Willemstad

OVERSTROMINGS - PERIODE



OVERSTROMINGS - PERIODE

Je  kunt  natuurlijk   gaan  vissen….



Van  veen  via  overstroming  naar  polders

Diep  water  en  een  plaat

Transformatie  van  diep  water  naar  boerenland



Van  veen  via  overstroming  naar  polders

Transformatie  van  diep  water  naar  boerenland

Slikken  en  een  kreek



Van  veen  via  overstroming  naar  polders

Transformatie  van  diep  water  naar  boerenland

Overgang  slik  naar  gors,  met  kreek



Van  veen  via  overstroming  naar  polders

Transformatie  van  diep  water  naar  boerenland

Rietgorzen  en  grasgorzen,  met  kreken

Langs  de  Schelde  worden  de  gorzen  “schorren”  genoemd.



Van  veen  via  overstroming  naar  polders

Transformatie  van  diep  water  naar  boerenland

1543:  schapen  op de  gorzen



Van  veen  via  overstroming  naar  polders

Transformatie  van  diep  water  naar  boerenland

1565:
Alle  fasen  bij elkaar!



POLDER - PERIODE

Door  het  verdwijnen  van  de  Grote  Waard  
kon  het  slibrijke  water  van  Maas  en  Rijn  
de  Noordwesthoek  bereiken.



1564

1583

1592

1615

1649

1652

1787

POLDER - PERIODE



POLDER - PERIODE

Waarom  een  (winter)dijk?

Niet om  te  voorkomen  dat  het  land  onderloopt

• Want:  het  rijpe  gors  overstroomt  alleen  bij  erg  hoge  vloed.
• Wel  komt  bij  iedere  vloed  via  de  kreken  zout  water  binnen.
• Grondwater  is  daardoor  zout.
• Bodem  geschikt  voor  gras  en  schapenhouderij.

Wel om  het  grondwater  “zoet”  te  laten  worden  en  blijven:

• Daarom  noemde  men  het  bedijken  ook  wel:  beversen
vers  =  zoet,  gezegd  van  water

• Krekenstelsel  wordt  nu  polderboezem
en  voert  bij  laagwater  overtollig  zoet  water  via  spuisluis  af.

• Bodem  geschikt  voor  akkerbouw.



TOESTAND  Ao 1500

Dijkresten

kreken

Eendenkooi

Visserskreek

Nelenkreek

Zwanengat
Hamse KreekDe Donk

water

slikken

gorzen

polders
zandgronden

POLDER - PERIODE

DE  INPOLDERINGEN  MOETEN  NOG  BEGINNEN !



POLDER - PERIODE

Veel  nieuwe  polders  in  de  jaren  1540 !

1543:  havenkanaal  naar  de  Mark.

Lamgats Veer

1503 1533



Transformatie  van  diep  water  naar  boerenland

Bedijkte  oppervlakte  per  eeuw

POLDER - PERIODE



Periode landschap persoon tegenstelling referentie

voor 1500 48% 18% 25% 23%

1500-1599 34% 25% 46% 34%

1600 en later 14% 51% 23% 23%

Transformatie  van  diep  water  naar  boerenland

Verandering  in  de  benamingen  van  polders

Vernoemingen  naar  landschap  nemen  af
Vernoemingen  naar  personen  nemen  toe
Vernoemingen  naar  tegenstellingen  zijn  populair  in  de  16e eeuw
Vernoemingen  naar  iets  in  de  buurt:  vrij  constant

POLDER - PERIODE



Transformatie  van  diep  water  naar  boerenland

Polder

POLDER - PERIODE



Slotje  in  De  Meren

“Amsterdammers”  legden  bij  Zevenbergen  polders  aan.
Wouter  Willekens stichtte  er  zelfs  een  slotje.
Zijn  familie  voer  al  vóór  de  VOC  naar Japan.

POLDER - PERIODE



Dorp  Ruigenhil  werd  vesting  Willemstad

1564:  kreek  in  jonge  polder

1565:  het  gedroomde dorp

1570,  na  5  jaar  bouwen,
nu  met  haven ! 

1590  als  vesting  (1583)
Het  Oude  Raadhuis  (1587)
Nog  geen  Koepelkerk  (1610)

POLDER - PERIODE



POLDER - PERIODE

De  Zuiderfrontier  of  Zuiderwaterlinie  is  een  Nederlandse  militaire 
verdedigingslinie  uit  de  17e  en  18e  eeuw,  waarvan  enkele  gedeelten  
tot aan  1952  in  gebruik  zijn  geweest.  
De  linie  liep  vanaf  Sluis  in  Zeeland  tot aan Nijmegen. 

De polders  van  Zevenbergen  maakten  er  géén  deel  van  uit !

Klundert  verkeerd
op  deze  kaart !



POLDER - PERIODE

Hoogteprofiel  van  de  Spiepolder (links)  naar  Zwartenberg (rechts)

Spiepolder Krauwelgors Mark Zwartenberg

Zuiddijk Markdijk Zeedijk
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Net  ten  westen  van  de  voormalige  watermolen.



POLDER - PERIODE

Wegens  de  “verlamming”  van  de  
Rode Vaart  en  De Mark  bouwde  
men  tussen  1717  en  1752    
zeven windpoldermolens.

“Verlamming”  sloeg  op  het  
afnemend  verschil  tussen  eb  en  
vloed,  gecombineerd  met          
het  opslibben  buitendijks  en  
de klink  binnendijks.

Rond  1885:  stoomgemalen.

Van  ouds  spuiden  de  polders  
hun  water  bij  eb.



POLDER - PERIODE



POLDER - PERIODE

De  overstromingsramp  van  1  februari  1953
zette  de  noordelijke  helft  van  Zevenbergen  onder  water.



POLDER - PERIODE

De  monding  van  de  
Rode  Vaart  in  het  
Hollands Diep.

De  buitendijkse  
slikken  en  gorzen  
steken  boven  het  
water  uit.  

De  polders  zijn  
verdronken.

4 februari 1953,
Gezien  uit  het  NW.

1953



HET  NIEUWE  LANDSCHAP

NA  DE  RAMP

Eerst  het  acute  dijkherstel
Versterking van de dijk van W.Brabant

Apart  Hoogheemraadschap  daarvoor!

Ruilverkaveling

Het grote project:  De Deltawerken

Resultaat:  
Waterpoort  vrijwel  getijdenvrij!



HET  NIEUWE  LANDSCHAP

HET  WATERPOORTGEBIED  LIGT  
TUSSEN  TWEE  WERELDHAVENS  
MET  ZEER  BELANGRIJKE  
INDUSTRIEGEBIEDEN.

DAT  BEPAALT  IN  HOGE  MATE  
HET  NIEUWE  LANDSCHAP

• SCHELDE-RIJNKANAAL
• A4 autoweg
• A16 autoweg
• HSL
• A17 autoweg
• PIJPLEIDINGENSTRAAT
• HOOGSPANNINGSLEIDINGEN
• SHELL-MOERDIJK

De  schaal  van  deze  structuren  
is  veel  groter  dan  die   van  het  
oude  landschap.



HET  NIEUWE  LANDSCHAP

De  N59  kruist  de  oude  Bommelse Dijk.

Enorm  schaalverschil:



HET  NIEUWE  LANDSCHAP

Shell – Moerdijk  zie  je  zeker ‘s-nachts  van  verre



HET  NIEUWE  LANDSCHAP

DE  PIJPLEIDINGSTRAAT,  GEFLANKEERD  DOOR  HOOGSPANNINGSMASTEN.



HET  NIEUWE  LANDSCHAP

De  suikerfabriek  van  Dinteloord  
(Stampersgat)  aan  de  Dintel 
(rechts)  en  het  Mark-Vlietkanaal.

Met  grote  kassencomplexen  in  de 
verte,  en  ook  hoge  windmolens,  
ook  langs  het  Volkerak.

Wie  goed  kijkt  ziet  de  oude  dijken  er  tussendoor  kronkelen.



HET  NIEUWE  LANDSCHAP

Veel  sneller  gaat  het  niet!           De  HSL bij  de  Ketelpolder

Het landschap van Waterpoort 
in beweging



Dank  U


