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INLEIDING
Geen der provinciën van ons land heeft waarschijnlijk in
de jongste tijden grooter veranderingen ondergaan dan Zeeland.
Omtrent den toestand vóór ± '300 is evenwel weinig met
zekerheid bekend.
De Romeinen hebben slechts uiterst schaarsche berichten
aangaande dit gebied nagelaten. In hun geschriften wordt van
duinen niet gerept. Toch schijnt in dien tijd langs de zeekust
een duinformatie te hebben bestaan.
Op de noordwestkust van Walcheren hebben de Romeinen
een nederzetting gehad, hetgeen door vondsten te Domburg
en Westkapelle is aangetoond. Deze vindplaatsen liggen thans
± 200 m in zee.
De Schelde heeft in vroeger tijd met de Maas in verbinding gestaan. De naam van deze verbinding, Striene, zou nog
voortleven in de benamingen Strijen op Oud-Beierland en
Oud Strijen, een polder op Tolen.
In de middeleeuwen had de Schelde haar uitmonding door
de tegenwoordige Oosterschelde. In oude rentmeestersrekeningen wordt vaak gesproken van "Zeeland beooster Scheld"
en "Zeeland bewester Scheld". Met het deel beoosten de Schelde
werd Schouwen, Duiveland, Tolen (oEhoe deze landen vroeger
mochten heeten) bedoeld. Onder Zeeland bewesten de Schelde
werd Walcheren met de Bevelanden verstaan.
Omstreeks 1400 liep bij Santvliet reeds een geul, genaamd
de Honte, in. westelijke richting. Deze, de tegenwoordige
Westerschelde, groeide geleidelijk in belangrijkheid en nam
meer en meer de scheepvaart van en naar Antwerpen op.
De toestand van de provincie Zeeland in de '4de eeuw zal
reeds overeenkomst hebben vertoond met die van tegen-
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woordig. Waarschijnlijk zullen in verschillende deelen, zooals
Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuidbeveland meer wateren zijn
geweest.
Weliswaar heeft na de '4de eeuw door verschillende overstroomingen nog veel landverlies plaats gehad, zoo gingen
bijv. de ~den van Saftinge en van Reimerswaal verloren, doch
daartegenover valt ook aanzienlijke landwinst te melden.
Belangrijke gebieden op Tolen, Sint-Filipsland, Noord- en
Zuidbeveland en vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen werden in
den nieuweren tijd op de zee veroverd.
De eerste bewoners van Zeeland zullen zich gevestigd
hebben in het oudere gedeelte van de provincie, d. i. het
door de duinen beschutte gebied. Later' heeft de bewoning
zich ook over het nieuwere gedeelte verspreid. Uit vele
schervenvondsten blijkt, dat in de Iode eeuw Zeeland over
zijn geheeIe uitgestrektheid bewoond was. .
Ter bescherming tegen overstroomingen hebben de bewoners
vermoedelijk in de 8ste tot de 9de eeuw de zoogenaamde
vliedbergen opgeworpen. Waarschijnlijk waren dit kleine
heuvels, waarop geen bebouwing werd gevonden, hoofdzakelijk bedoeld als vluchtplaatsen. Al spoedig is men evenwel
begonnen met het maken van dijken en het is zeer waarschijnlijk dat reeds in de 9de of Iode eeuw de eeuwenlange veroveringstacht op de zee in Zeeland een aanvang heeft genomen.
De aanleg van de eerste bedijkingen is volgens Dr. BEEKMAN
vermoedelijk uitgegaan van de kleinste landelijke gemeenschappen, die het meest direct door het water bedreigd werden.
Het beheer over deze dijken berustte bij de dorpsbesturen.
Op het laatst van de I,de of in het begin van de '4de eeuw
ontstaan evenwel afzonderlijke dijkbesturen. De Graaf stelde
toen algemeene dijkbesturen in voor de oude kemen vim
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à 0,'0 m boven den gemiddelden hoogwaterstand was.
Na de bedijking kon bij eb de loozing van water voldoende
geschieden. Door inklinking en bodemdaling zijn enkele
van de oudste deelen der eilanden zoo laag komen te liggen
dat geen voldoende afwatering meer kan plaats vinden. Voor
andere polders werd de afwatering bemoeilijkt door verzanding van de suatiegeulen. In beide gevallen is men in den
laatsten tijd tot het stichten van bemalingen overgegaan. Dit
is nog in de hand gewerkt door de hoogere eischen welke de
landbouw is gaan stellen, zooals lageren grondwaterstand en
betere beheersching van het polderpeil.
Tegenwoordig wordt ruim 66 000 ha van het Zeeuwsche
poldergebied bemalen.
Oorspronkelijk ontstond in Zeeland bij iedere nieuwe
bedijking een nieuw ambacht. Bij het bestuur van dit ambacht
berustte ook de zorg voor de afwatering.
Latere bedijkingen werden in den regel vereenigd onder
een gemeenschappelijk ambachtsbestuur, maar toch kteeg
gewoonlijk elke bedijking een afzonderlijk beheer.
Toen de algemeene dijkbesturen werden ingesteld, werden
deze ook belast met de zorg voor de afwatering in hun gebied.
In die deelen van Zeeland, waar geen algemeene dijkbesturen werden ingesteld, is de verzorging der afwateringsbelangen steeds behattigd door meestll! kleine lichamen,
eerst de ambachten, later de hieruit voortgekomen polders.
Het kwam veelvuldig voor, dat door den aanleg van een
nieuwe bedijking de achtergelegen polder door deze bedijking
zijn afwatering moest vinden. Ook in andere gevallen had men
vaak voor een goede afwatering elkaars hulp noodig.
Hoe werden nu de belangen der afwatering, welke betrekking
hadden op meer dan één polder behartigd? Meestal werd een

0,'0
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oplossing gevonden door het sluiten van een suatieovereen-.
komst. Dat het tot stand komen of de herziening van een
dergelijke overeenkomst, vooral wanneer de verschillende
polders niet dezelfde belangen hadden, soms groote moeilijkheden opleverde laat zich begrijpen. Deze gang van zaken
heeft er dan ook mede toe geleid, dat de afwatering in groote
gebieden zeer ved te wenschen overliet.
In den loop van deze eeuw is hierin ved verbetering gebracht
door de oprichring van uitwateringsWllterschappen. Deze
waterschappen zijn belast met de zorg voor de afwatering
van een gebied dat zich in den regd over een groot aantal
polders uitstrekt.
.
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HOOFDSTUK I
ZEEWATERKEERINGEN
SCHOUWEN-DUIVELAND
DE

WATBRJ<EERING WORDT

GEVORMD

DOOR

DUINEN ÉN

Zij beslllat uit:
de duinen van den polder Oosteren ban van Schouwen,
aan de zeezijde geheel en aan de binnenzijde, van de grens
tusschen de polders Westerenhan van Schouwen en Oosterenban
van Schouwen, noordoostwaarts over een lengte van r683 m
in onderhoud bij het Rijk;
de duinen en den dijk van het waterschap Schouwen (noordzijde) in onderhoud bij dit waterschap, met uittondering van
den dijk om de haven van Scharendijke, die in onderhoud
is bij de gemeenten Duivendijke, Ellemeet en Elkersee gezamenlijk en van den dijk om de haven van Brouwershaven,
die in onderhoud is bij de gemeente Brouwershaven;
den dijk van den Borrenbroodpolder, van het waterschap
Nieuw Bommenee, van oen Zonnemerepolder, van den Dreischorpolder, van den Nieuwe of Jonge polder van Dreischor,
van den Dreischorpolder (afsluiting van het Dijkwater), van
den Adriana-Johannapolder, van den Jongepolder, van den
Nieuwe Veerpolder, van den polder Vierbannen van Duiveland
(noordzijde) en van het waterschap Ooster en Sïr-Jansland
(noordzijde),. alle in onderhoud bij de betreffende polders en
het betreffende waterschap;
den dijk van het ca1amiteuze waterschap Bruinisse, in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van het ca1amiteuze waterschap Bruinisse, met uitDIJKEN.
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zondering van de dijken om de vluchthaven in den Stoofpolder
en om de tramweghaven te Zijpe, die in onderhoud zijn bij
het Rijk;
den dijk van het waterschap Ooster en Sir-Jansland (zuidzijde), van den polder Vierbannen van Duiveland (zuidzijde)
en van het waterschap Gouweveer en Zelke, in onderhoud
bij de betreffende waterschappen en den betreffenden polder;
den dijk van het waterschap Schouwen (zuidzijde), in onderhoud bij dat waterschap, met uitzondering van de havendijken
van Zieriksee, die in onderhoud zijn bij de gemeente Zieriksee,
de havenhoofden van Zieriksee en de voorgelegen onderzeesche oeververdediging in gemeenschappelijk onderhoud bij
het waterschap Schouwen en de gemeente Zieriksee, de dijken
om de haven van Schelphoek in onderhoud bij de gemeenten
Serooskerke, NoordweIIe en Renesse gezamenlijk en de dijken
om de haven van Burgsluis, in onderhoud bij de gemeente
HaarDstede;
•
den dijk en de duinen V'!O den calamiteuzen Burg- en Westlandpolder, in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur
en beheer der waterkee,P9g van den calamiteuzen Burg- en
Westlandpolder ~ .
de duinen van aen polder Westeren ban van Schouwen,
in onderhoud Jjij wen poldér.
ST.-FIUPSLAND
DE WATEIlKEERING bestaat uit:
den dijk van het waterschap Rurnoirt in onderhoud bij
dat waterschap, met uitzondering van het gedeelte van de
zeeweering van den -wi!1empolder, grenzende aan het tramwegemplacement, dat in 'onderhoud is bij het Rijk;

de dijken v= het waterschap Prins-Hendrikpolder, waarvan
de noordelijke dijk in onderhoud is bij het waterschap en de
zuidelijke bij het Domeinbestuur;
de dijken v= den Henriëttepolder en van den Oude polder
v= St.-Filipsland in onderhoud bij die polders.
TOLEN
DE WATERKEI!RING bestaat uit:
den dijk van den Johanna-Mariapolder, v= den Sluispolder,
v= den Hollarepolder (noordzijde), v= den v= Haaftenpolder, van den Hollarepolder (oostzijde) en van het waterschap
Oud-Vosmeer, alle in onderhoud bij de betreffende polders
en het betreffende waterschap;
den dijk v= het waterschap De vrije polders onder Tolen
(oostzijde) in onderhoud bij dat waterschap, met uitzondering
v= den buitendijk der stad Tolen, die in onderhoud is bij
de gemeente Tolen; .
den dijk van den Deurloopolder, van het waterschap De
vrije polders onder Talen (zuidzijde) en v= het waterschap
Poortvliet, in onderhoud bij -den betreffenden polder en de
betreffende waterschappen;
den dijk v= het calamiteuze waterschap Scherpenisse, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer der
waterkeering van het calamiteuze waterschap Scherpenisse;
den dijk van den polder De Houwer, in onderhoud bij dien
polder;
den dijk v= het waterschap St.-Maartensdijk (zuidzijde),
v= den Muiepolder, van het waterschap St.-Maartensdijk
(zuidwestzijde), v= den Nieuwe Annex-Stavenissepolder en
v= het waterschap Stavenisse, in onderhoud bij de betreffende
waterschappen en de betreffende polders;

den dijk van de calamiteuze polders Oud-Kempenshofstede
en Moggershil, in onderhoud bij het waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van de calamiteuze polders
Oud-Kempenshofstede en Moggershil;
den dijk van het waterschap St.-Aon.land, in onderhoud
bij dat waterschap;
.
den dijk van den calamiteuzen Susannapolder, in onderhoud
bij het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering
van den calamiteuzen Suzannapolder en
den dijk van de haven van St.-Annaland, in onderhoud bij
het waterschap St.-Annaland.

WALCHEREN
DE WATERKEERJNG WORDT

GEVORMD

DOOR

DUINBN EN

Zij bestaat uit:
den Westkapelsche Zeedijk, de duinen en den dijk van den
polder Walcheren (noordzijde) tot de stad Vere, alle in onderhoud bij den betreffenden polder;
de wallen of zeemuren, havendijlf:en en schutsluizen te Vere,
in onderhoud bij het Rijk;
den dijk van den polder Walcheren (oostzijde), van den
Oranjepolder, van den Wilhelminapolder, van den Elisabethpolder, van den Suzannapolder, van den Rapenburgpolder,
van den Nieuw- en St.-Jooslandpolder (oostzijde), van den
Bijleveldpolder, van den Nieuw- en St.-Jooslandpolder (zuidoostzijde) en van den schorerpolder, alle in onderhoud bij de
betreffende polders;
den dijk en de duinen van den polder Walcheren (zuid en
zuidwestzijde) tot den Westkapelsche Zeedijk, in onderhoud
bij den polder Walcheren, met uitzondering van de havenDIJKEN.
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dijken, havenmuren en schutsluizen van het kanaal door
Walcheren, en de zeemuren van Vlissingen, die bij het Rijk
in onderhoud zijn.
NOORDBEVELAND
DB

WATERKEERJNG

bestaat uit:

den dijk van den calamiteuzen Jakobapolder (zuidoostzijde),
van den calamiteuzen Onrustpolder, van den calamiteuzen
Jakobapolder (noordzijde) en van den calamiteuzen AnnaFrisopolder, in onderhoud bij het waterschap voor het besturen, beheeren en bekostigen van de zeewering en oeverderdediging van de calamiteuze polders Onrust, Jakoba en
Anna-Friso;
den dijk van den Mariapolder en van den Torenpolder, in
onderhoud bij de betreffende polders;
den dijk van den calamiteuzen Vlietepolder, in onderhoud
bij het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering
van den calamiteuzen polder Vliete;
den dijk van het waterschap Oud- en"Nieuw-Noordbeveland,
in onderhoud bij dat waterschap;
den dijk van den AItekleinpolder, in onderhoud bij dien
polder;
den dijk van den calamiteuzen Leendert-Abrahampolder,
in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer der
waterkeering van den calamiteuzen Leendert-Abrahampolder;
den dijk van den Katspolder, in onderhoud bij dien polder;
den dijk van den calamiteuzen Jonkvrouw Annapolder, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer
der waterkeering van den calamiteuzen Jonkvrouw Annapolder;
Ij

den dijk van den Adriaanspolder, in onderhoud bij dien
polder;
den dijk van den Stlldspolder, in onderhoud bij dien polder,
met uitzondering van het gedeelte langs den spuiboezem, dat
in onderhoud is bij het water:;chap Stllds c. a.;
den dijk van den Willem-Adriaanpolder, van den Willempolder, van den Soelekerkepolder (zuidzijde), van den Spieringpolder, van den Soelekerkepolder (zuidwest- en noordwestzijde) en van den Heerjanszpolder, alle in onderhoud bij de
betreffende polders.
ZUIDBEVELAND

DE WATERKEERING beStllat uit:
den dijk van het waterschap De Breede Watering bewesten
Ierseke (noordzijde), in onderhoud bij genoemd waterschap,
met uitzondering van de dijken langs de toe1eidingskanalen
naar de sluizen teWemeldinge, die in onderhoud zijn bij het Rijk;
den dijk van den Molenpolder, van den Nieuw-Olzendepolder, van den St.-Pieterspolder, van den Nieuwlandepolder,
van den Karelpolder, van den Oostpolder, van den Stroodorpepolder, van den Tweede Batpolder en van den Eerste
Batpolder (noordwest- en noordoostzijde), alle in onderhoud
bij de betreffende polders;
den dijk van den Krekerakpolder (noordzijde), in onderhoud
bij het Rijk;
den dijk van het waterschap Hogerwaardpolder, van den
Anna-Mariapolder, van den Völckerpolder, van den Krekerakpolder (zuidzijde), van den Eerste Batpolder (zuidoostzijde)
en van den Reigersbergschepolder, alle in onderhoud bij het
betreffende waterschap en de betreffende polders;
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den dijk van den calamiteuzen Zimmerma.npolder, in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen Zimmerma.npolder;
den dijk van den Emanuelpolder, van het waterschap Waarde,
van het waterschap Kruiningen en van het waterschap De
Breede Watering bewesten Ierseke (zuidzijde), alle in onderhoud bij den betreffenden polder en de betreffende waterschappen, met uitzondering van de dijken om de zijhaven en
langs de toeleidingskanalen naar de sluizen te Hansweert,
die in onderhoud zijn bij het Rijk;
den dijk van den calamiteuzen Willem-Annapolder, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer
der waterkeering van den calamiteuzen Willem-Annapolder;
den dijk van het waterschap Oosterzwake, van den Boonepolder, van het waterschap Hoedekenskerke, van het waterschap Baarland en van het waterschap Ellewoudsdijk, alle in
onderhoud bij de betreffende waterschappen en den betrdfenden polder;
den dijk van den calamiteuzen Borselepolder, in onderhoud
bij het waterschap voor het bestuur en beh= der waterkeering van den calamiteuzen Borselepolder;
den dijk van den Van Citterspolder, van den Zuidkraaiertpolder, van den ]acobpolder, van den Noordkraaiertpolder,
van den Schengepolder, van den Westkerkepolder (zuidzijde),
van den Egbert-Petruspolder, van den Westkerkepolder
(noordzijde), van den Westerlandpolder, van het waterschap
Oud-Wolfaartsdijk (westzijde), van den Zuidvlietpolder, van
het waterschap Oud-Wolfaartsdijk (oostzijde), van den Oostnieuwlandpolder en van den Wilhelminapolder (noordzijde),
alle in onderhoud bij de betreffende polders en het betreffende
waterschap;

den dijk 'van den' calamiteuzen Oostbevelandpolder, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheet
der waterkeering van den calamiteuzen Oostbevelandpolder;
den dijk van den Wilhelminapolder (oostzijde), in onderhoud
bij dien polder, met uitzondering' van ,de steenglooiingen op
de wederzijdsche beloopen der buitenhaven van het kanaal
naar Goes, die door de gemeente Goes worden onderhouden.
ZEEUWSCH-VLAANDEREN
'DE

wATERKEERING

WORDT

GEVORMD

DEELS

DOOR

EEN

DUINENREEKS VAN GERINGE AFMETINGEN (SOMS IN WEZEN EEN
ONDERGESTOVEN ZEEDIJK) DEELS DOOR .DIJKEN OF DOOR BEIDE

Zij bestaat uit:
den dijk van den Willem-Leopoldpolder, in onderhoud bij
dien polder;
den dijk en de duinen van het waterschap Kadzand, in
onderhoud bij dat waterschap;
de duinen en den dijk van het waterschap der Sluis aan de
Wielingen met de daarin gelegen suatiesluis, in onderhoud
bij dat waterschap;
de duinen van het waterschap Kadzand, in onderhoud bij
dat waterschap;
.
de duinen van den Vlamingspolder, de duinen van den
Tienhonderdpolder en de noordelijke dijk van den Herdijkte
Zwartepolder, in onderhoud bij het waterschap voor het
bestuur en beheer van de waterkeering van het calamiteuze
waterschap Tienhonderd en Zwarte;
den oostelijken dijk van den Herdijkte Zwartepolder, in
onderhoud bij dien polder;
.
den dijk van den Zwarte Polder, in onderhoud bij het
ACHTER ELKAAR.
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waterschap voor hét bestuur en· beheer van de waterkeering
van het calamitelrie waterschap Tienhonderd en Zwarte;
den dijk van den Nieuwehovenpolder, in onderhoud bij het
waterschap Groote St.-Anna en Nieuwehoven;
den dijk van den calamiteuzen Adomispolder met de daaraan
aansluitende duinen, in onderhoud bij het waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen
polder Adomis; .
de duinen en dijken vóór den Baanstpolder, den 's-Gravenpolder, den Oeijhemspolder en den Kleine polder, in onderhoud bij het waterschap Groede en Baanst;
de duinen en dijken vóór de polders Oud- en Jong Breskens,
in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer
der waterkeering van het calamiteuze waterschap Oud- en
Jong Breskens, behoudens een gedeelte bij Nieuwe Sluis ter
weerszijden van de uitwateringssluis, de z.g. Groedsehe kil, dat
met die sluis inonderhoud is bij hetwaterschap Groede en Baanst;
den dijk van den Elisabethpolder, van den Voisepolder en
van den Klein-Baarzandepolder, in onderhoud bij het waterschap Groot- en Klein-Baarzande;
den dijk van den Nieuwe Havenpolder, in onderhoud bij
dien polder;
den dijk van den calaruiteuzen Hoofdplaatpolder en dien
van den calamiteuzen Thornaespolder, ii>. onderhoud bij het
waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van
de calamiteuze polders Hoofdplaat en Thomaes, behoudens
een gedeelte bij de uitwateringssluis tusschen de dijkpalen
8 en 9, n.I. de oostelijke leidijk dér uitwateringsgeul, van den
zeedijk tot den inlaagdijk en de uitwateringssluis zelve, welke
in onderhoud Zijn bij het waterschap voor de uitwatering door
de sluizen bij Nummer Eén in den Hoofdplaatpolder;

den dijk van den Paulinapolder, van den Elisabethpolder,
van den Koninginnepolder, van den Angelinapolder, van den
Van Dunnépolder en van den Clarapolder, alle in onderhoud
bij de betreffende polders, behoudens een gedeelte bij de uitwateringssluis liggende in den zeedijk van den Elisaberhpolder (Biervliet), welke in onderhoud is bij het waterschap
voor de uitwatering der polders te Biervliet;
den dijk van den Kleine lsabellapolder, in onderhoud bij
het waterschap Groote en Kleine Isabella;
den dijk ter lengte van 9" m, waarin gelegen de Isabellasluizen, in onderhoud bij de lsabella-watering;
den dijk van den Groote Isabellapolder, in onderhoud bij
het waterschap Groote en Kleine Isabella;
den dijk van den Dijckmeesterpolder, van den Kleine
Stellepolder, van den Mosselpolder, van den Stad-Filippinepolder, van den Kanaalpolder, van den Van-Wuijckhuijsepolder, van den Loozepolder en van den Kouden Polder,
alle in onderhoud bij de betreffende polders;
den dijk van den Lovenpolder, in onderhoud bij het waterschap Loven en Willemskerke ;
den dijk van den ca1amiteuzen Nieuw-Neuzenpolder, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer
der waterkeering van den ca1amiteuzen Nieuw-Neuzenpolder;
de Rijkswaterkeering met sluizen in Neuzen, in onderhoud
bij het Rijk;
den dijk van den Noordpolder, in onderhoud bij dien
polder;
. den dijk van den ca1amiteuzen Serlippenspolder, van den
ca1amiteuzen Nieuw-Otenepolder, van den calamiteuzen Margretapolder, van den ca1amiteuzen Kleine Huisenspolder en
van den ca1amiteuzen Eendrachtspolder, alle in onderhoud bij
10

het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering
van de c:aJamiteuze polders Serlippens, Nieuw-Otene, Margreta, Kleine Huisens en Eendracht;
den dijk van den Hellegatpolder, in onderhoud bij dien
polder;
den dijk langs het afwateringskanlllll van Stoppeldijk, in
onderhoud bij het waterschap Stoppeldijk c.a.;
den dijk van den Ser Arendspolder, van den Hooglandpolder en van den Nijspolder, in onderhoud bij het waterschap
De vereenigde polders van Ossenisse;
den dijk van den Molenpolder, van den Kievitspolder,
van den Petkpolder, van den Noorddijkpolder en van den
Wilhelmuspolder, in onderhoud bij het waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van het c:aJamiteuze waterschap Walsootden;
den dijk van den Kruispolder, van den Kleine Molenpolder,
van den Melopolder, van den van AJsteinpolder, van den
Koningin-Emmapolder, van den Prosperpolder en van den
Hertogin-Hedwigepolder, alle in onderhoud bij de betreffende
polders.
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SLAlIBEKOORNPOLDER. .

1,61

,'8H
I3 z,
1,61

's-GIlAVENPOLDEIl

-

u80
vó6, IB4
1289
1846

QmsrmsnoWEa
RmGU..SllUGSCHB PoWBl.
RoNnaPoLDBil.

b=lijking

,6"

(KliBllIlND'JO) .

Ouna

overattooming

'190
'19'

1612

-

'906

1878

'906

Jaar van:
bedijking

overbetdijldng
strooming

ST. PDrrnSPOLDn ('s-Hm!1l AaENDsU1D)
SnOODOIlPBPOLDBB.

•

1808

UITSLAGPOLDD. • •

t6M

V ALDNlSSEI'OLDD.

t86I
vóór I39J
IJJ8
14H-1472.
19"4

VAN CrrrEauoLDn.
VD.LOJt.EI«OSTPOLDEI. •

VLA.ANDD.TJB (FoLDa)
VLIEGUJTPOLDEJl

• • •

VÖLCx.EUOLDER.

• • •

WAAllDB (pOLDn VAN)

tnO

1682

WBSTB1lGUlTBPOLDBIl.

tHO

WESTB1LANDPOLDEB.. •

1666
1682.
WESTD&.UPOLDD.

1808

• •

W~'I1'OLDEJl •

WESTVlWlPOLDEIl • •

1809

WII.HEUIINAl'OLDEI. •

WILLOUTSPOLDEIl. • •
WII.I.JW-ANNAPOLDBIt.

ZAuoLDn

(W•.

E.u.BwOUDSDIJJC BN

~.)

W•.

.

(W•. BAULANDBNW•. Num-STllLIZ) • • • •

ZADoLDBIl

ZJVNE·lIlANPOLDEI.
ZtJJDD.LANDPOLDD.

vermeld '401

Jaar van:
bedijking
ZUIDEIU.ANDSCHB POLDER.
ZUIDItll.AAI8R.TPOLDBR

ovet~

strooming

Ill8
1700
1682.
1808

ZumPOLDBll

Zt1IDVLIETPOLDBIl •
ZUIDZAlt KB1' ScHOUWJllt.WEBLPOLDBR

herdijlcing

168 3

18ll
1-

ZEEUWSCH-VLAANDEREN
AAN-

EN GENDEB.DIJEEPOLDBIl

AAaDENBVllGscJm.fuvENPOLDEll

1614

1 67 1

18 1 3

1608

ABsDALHPOLDBll •

1617

16'4
1672.

1790

t".
16

tnO

161 9

ANCBLINAPOLDBll

19
1847

ANTwEl\PB1\POLDBll

1417

1 477

Ilo6

AUSTEIlLITZPOLDER.

180'

Il90

1611

AooRNISPOLDER .

vóór

AMm.uPoLDIlll

AunuCHEPOLDEIl •

162.0

BAANSTPOLDER

1'10

1'9'

BEOOSTEN-BLIJ-BBNOOB.DENPOLDBR •

1,86

BEOOSTEN- EN BB'WBSTBN-BLIJPOLDIUl

Il96
Il86

1611
1790

1808

1808

BEOOSTBIl-EBDB

EN

HOOGLAND-VAN-ST.-

KIlUISPOLDER •

1672.

BEt1EXLSPOLDBR •

1804

BBWBSTEN-1'EJl}l'OPSTBDBPOLDER. •

vermeld 142.3

BSWESTBa-EEoB-BENOORDBN-ST.-PnrrBasDIJK: (POLDBIl)

16'0

BEWBSTEll-EJmE-BEZUIDBN-ST.-Pm1'nsDIJIt

(POLDIlll) .

16'0

37

Jau van:

bedijking
BIEZENPOLDBR

1672. .

BLO.l:SPOLDER. •

,600

BoNTEPoLDEl\.

188 7
I7II

BRAND.l:llEBKPOLDER. •

BR.VGSCHB POLDER.
BRVGSCHBVAARTPOLDER.
BVIZENPOLDEIl.
BUIlG- EN' ZolJTELANDSPOLDER..

Ct.A1t.APoLDER..

CLmJHEMSPOLDER.

CR.A.mJENS
CR.ANEPoLDER. •
DE1.1:EllSPOLDER. •
Omt\ENTIJDPOLDEll
DIEI..I:EN'STBENPOLDER.

1775

,S09

verme1d 1417
vermeId 14%%

,6S4
'HS
vermeId 12.10

BOTPOLDER. •

CATHALIJNEPOLDER.
CATHAlUNAPOLDER •

1612.

1808

BIUUPOLDEB.
BlUXUSPOLDER. •

overbetdijking
strooming

'177
177%
161 4

,606

,606

16%1

16p

162.1
17 88

16'0
179%
161 3

,S46

vóór 1"0

'717
'799

'906

161 7
16'1

vermeld I 388
veane1d 1, , 0

DIOMEDBPOLDER. •
Dvu.AAR.DPOLDER .

Ib 7

DIJCnD!J!STEJUl()LDBIl

1918

&.l:ENISSEPOLDBIl •
EmmIlACHTSPOLDBIl •
Et1ENPOLDB.R. •

'777/79
,s66

ELISABETHPOLDEIl (BIlES.I:EN$).

vermeld 146%

EVGBNIAPOLDER •
FILIPPINEPOLDER.

38

1808

1'43

EUSABETHPOLDER (BIBl\VLIBT)

EJ,ou,poLDER. •

1808

'S41
'S46
'700

,619

JlW: _:
bedijking

Gus-

EN Gllt1BJ3.X.8POLDE&. •

<>vu-

strooming

heLdijking

11 01/7

Venne1dI330

1682

1688

16 38

GUllTllUIDAPOLDEIl •

1826

GBLLINDOLDBll •

GENEULB Pa.tNs- WlLLBWPOLDD. 2C gedeelte
GnAaD-D:g..MooUPOLDn

16,0/,1
vóór 13'0

GIS'T'BL.UEPOLDEI. •

1349

GoDEPJ.OlPOLDBJl

17 18

GomoHB PoLDU •

161'

GoLBNPOLnn.

vóór

I'.'

1}70

16u./tJ

161'
1682.

1808
161 3

1698

GooDSVLlBTPOLDD.

GoUOBNPOLDBIl •

lH2

GoUV'EBNEURPOLDBl\ •

1716

GJ.E\7END'ol'GEPOLDBa. •

12.81

GllOOT-Cumll0NP0LDBIl

]7°7

GIlOO'l'B

1443
1698
1649

1612.

GllOO'l'B liENJUCC'IPOLDD.

161'

HUlSENSPOLDD •

1691

161'
1808

1637

GIt.OOTB

GIlOOTB 1sABEI.L.uoLDBIl.

1614

162.1

1791

]62.2.

1906
1673

BLADBLlNGSPOLDEll

GIlOO'l'K Boc))ooI.J)D. •
GllOOTB CoRNBLLUOLDBI..

GROOI:B

1611

1681
1 1

7

'

16b

HBNGSDIJUOI..DU..

Gaoo'I'B JONK:V1l0tTW~BBNOOIlDEN

(POLDBJl)

]7°1

1710
GIlOOTB jONl:V1ouw-BUUID8N (PoLDU)

GJ.OOTB

LooDIJDOLDU. •

GI.OOTB OP OtmB ST.-.A1.BD.DOLDD

17°%Ill6
1610

]7 11

Gaoorz Üt1DmlANSPOmEa. •

Gaoorz StNr-ANN.uoLDU..

1639/40

1682.

161>0

39

Jau nn:
bedijking
GWOTB 2'.cxrrDoLDft .

over-

strooming

vóór IJn

"14

16]9
,688

GIlOOTB ZomDmPPOLDD.

1687

G&OOT-KmLDUCHTI'OLimil .
1

Gl.oor OP OuD-FDnINANDUSPOLDD.
liAvmaoLDD..

17 J6

7.'

'7 84

17'0

'787

'7"

HAVIDOLDBJt. •

'714
vóór

IbEaENPoLDBIl

]610

1310

'69'

Hm.IlNAPOLDBIl
Hm.utc;,ATPOLDIIIt.

HDDIJrrB ZWA1TBPOLDD..
HBl.1'OGIN-HaDWIGBJIOLDBIl.

HOOPDPLAATPOLDU .

Hoop..

bcrdijking

]916
18 1 9
'907
'77l/8

EN MOLENPOLDD.

HOOGLANDPOLDD. .

16]0

Ht1Lt'I'DNIBUWLAPOLDBIl..

17°7

Is.uJm.L.uoLDEIl BENOOllDEN A..uoENBV1G
IssNPoLDBIl .

jEl.ONDWSJ'OLDBR. .

..

'649

]682.

vermeldlJ 19

16]3
IH1

1'01
1 708

]oNG-BAAJlZANDHPOLDEIl •

1616

,66.

]7 11

,66,
'740

]oNG-BusUNSPOLDBI. .

1'10

1 170

KANAALPOLDBR .

, 867

KANtsVLIBT-BINNENPOLDBR •

]6'0

1'CANuVLIBT-Bt1lTENPOLDSIl .

]6].

KA:lBLLIlPOLDBIl .

~LD'" (W••

KADzAND) •

'<jU

K.urB1u.PoLDEI. •

'717

KA.TS1'OLDBIl

]6])

4°

1610

]7 87
'790

Jau van:
bedijking

KmvrmomB&

1808

vóór "00

KmvtT!lNPoLDB&
K1.EIN-BA.U.ZANDBPOLDEa.

1610

KLmN-CAKBIlONPOLDEa

770
'
'140

K1.BINB
lCLmNB
.K1.mNB

overbetdijking
lttOOD1iog

BLADBLINGPOLDEa. •

11>98
16'0

BooIOOWEa.

CoIlNRLIAPOLDBIl.

K1.mNB HBNGSDIJDOLDBR •
1660

KuuNB HENuCUSPOLDEB.

KLBINB
KLIltNB
K1.mNB
KLm:NB

Hl1ISENSPOLDBll

1

Is.u1lt.LA1'OLDB& •

JON~-UNOO""ZNI'OLDU.

7.'

'

717

1794

t808

1611
1614

LoDIJDOLDEa..

1611 oE
1

:Ki.mNB
1CLmNB
:KLmNJs

MoLENPOLDE& .

K1J!.INB

POLDBll •

KLIltNB ST.-AanT- OP

1611
1767

1862.

1906

1 19'

1708
1808
1661

1808

1682

1690

ÛUDmLANSPOLDB&.
PASPOLDBJl

767

16u

'7u

SAS-VAN-GBNT-

POLDBIt.

K1.mN:B ST.-ANN'APOLDBB..
K1.mNB STBLLEPOLDSR .
K1.BmB ZBV'ENAAIl- OP NOOllDWESnNlUJItPOLDER..

1801

1639/40
1867

16,.

11>99
1

79 1

1 79 1

1808

1CLBINB

Zoo'rsroLDU .

vóór .377
1808

K1.:anN-KmwUCHTPOLDD. .

'

114

1808

168 7

41

Jaar van:
bedijking
K.t.mN-

over-

strooming

]116

1 7 8...

I<.tzIN-ZUlDDIJ3PUOLDEll. .

1688

,808

KuNCEPOLDJ!ll

1616

OP Nmvw-Fu.DIN.ANDUSPOLDJDl

167%
1681
171J

KoEGou

BN

NmtJWB ZBvmuAuoLD1Ul .

1631

KoNn<GJN-EJou>oLDA

.897

KoNINGINNDOLDBIl .

18 93

KOODBN PoLDA

I''''''

]<J 4 T'!'BT POLDa.

17Il

KUKJ!J'OLDU.

1 72.7

KJ.UISPOLDBIl(Wp..8n.&NDlINBUNDu.BU)

1616

Kl.UISPOLDBI. .

]611

L.uDstmPOLDmt..

'}96

LANGBNDAK

(pomBa. V A.N DEN)

L.uscHUt1UCRB GA,17'OLDEll

beMijking
1 7 87

,671
.68}
]716

Ib,

1 79 1
.808

179 1

17lt

.906

'906

161 9

.639

1 749

.808

1.mvENSPOLDEI.

,808

1.lPPBNsPoLDBIl

lap

LoozuoLDA .
LoUJSAPOLDBIl (HULST).

.8#
]847

LoVENPOLDER. •

1'42.

LIJSBBn'EPOLDEll

MACDALBNAPOLDEll (BIBJlVLIBT).

'1l6
,600

MAGDALBNAPOLDBB. (ScHOONDIJU)

1780

MANBSCHIJNPOLDBIl.

uh.
161 7

.Lo<nSAPOLDBIl

(ADm.).

1662
1808

MANTaAtJPOLDBIl
MAB.GIlETAJOWBa. •

1 74'

1,62.
'771
'404

'799
1802

1808

]4°7

Jaar van:
bedijking
I6n

NOOl\DDIJDOLDBR..

over-

strooming

hcrdijking

.808

·906
1808

NOORDHOPPOLDBll •

NOOIlDPOLDEll BIJ

Anm.

NOOIlDPOLD21 BIJ 1'EaNBU%BN

.606
.606

I6Sz.
]68.1
1808

NOOllDWESTHORKPOLDER •

NIJSPOLDEil •

]610

ÛLIBSLAGB.I.SPOLDEll •

1803

OosTVOGELPOLDBR •

161 1

ORANJEPOLDER (BIER.VLIBT).

]618

Ol\.ANJB-BENOORDBN-IJZENDIJlCB POLDER

161 7

Otm-BEOOSTBN-BU}-BBZt1IDENPOLDBll

16u.

1808

16.10

OvD-BRESUNSPOLDER. •
OuDE EGLANTIEIU'OLDEIl •

.606

ÛUDE GllAAUWPOLDEll •

1619

OUDB-GROBOSCHB POLDER •

]616

QunBHAVm-l- OP ZoBTWATBJ.POLDER..

17 81

OUDE K.ARNm.mLDOLDER

.600

1681
1682

OunBLANDPOLDBR. •

OtmBLANDSCfiB POLDER.

(Wp, lCADZAND). venneld ] ] I 2

.6"4
I6b

PASSBGEtJLEPOLDER (E.n.ANn EN
BRANDlWlIlltJ .
Ouns PASSBGEULBPOLDBll (GEN. PamsOunB

WILlJ3.),(p()LDBR.) •
ÛUDB POLDER.
ÛUDE STADSPOLDBR •
OunE 2EvEN"AAlU'OLDBR

OUD- VOGBLSCHOR.

OP

ZUmWES1'ENlUJK:~

POLDBll.

OUD- ~ESTBNlUJICPOLDBll

44

•

Jaar van:
bedijking

overItrooming

h=lijking

1671

ÛVBULAGPOLDIUt •
ÛVEl\SPB.ON~ VAN DEN HAVJlNPOLDlUl

gedeelte
ze gedoe.Ite

PAPIlNPOLDB&. Ie

'700

PAPENPOWBa.

17 10

115 6
vóór tHJ
1616
184'

PAPB.SCHOUOLDml •

PAJlASISPOLDD
P AJlOCHIEPOLDEB.
PAt1LINAPOLDBR •

1610/14

1808

i'EaDoLDEP.

1864
1787
vóór 13'0

1'nwI!NsPoLDEP. •

PoELPOLDI!1
Pa.OOSTPOLDml

]61'

1847

PaOSPnPOLDBa. •

R:8'n.ANCHBW:BNTPOLDBl\

1600

RnmENPOLDBJl
Rmr~ EN WULPSDIJDOLDD..

RoBBEMOREELPOLDD..
RooDB PoLDU. •

17 89
venneId '17l

vÓÓr

I'"

1808
1610

RmoaIlSDlJDlOLDlUl.

18o,

SAFJ'INGEPOLDBR.
ScH.u.t.EGALLllPOLDEP.
ScHAPEIlSPOLDE&.

Sn

Á1BNDSJOLDBa

7

1 10

S1UU.IPPENSPOLDEll •

1 2

1 51°

161 3

7

'

1668

SIIlPAULUSPOLDEI.
SIUAt1WSPOLDD (WP.

tb,
1682
J808

L.umr.uaDB c.A.)

SEIJDLIttPOLDEIl

·s-GUVENPOLDEI. •
SWUCHJ! HAVBNPOLDEa. •

SLUISPOLDER (TERNEtmlN)

18,6
vc:rmeldJ3'O
1861

1682

1808

4S

Jaar VlUl:
0 .....

bcdijkiog
Swms-

EN KOEGOUSCHOIlaEPOLDEB. •

SNoUc~-flURGaONJBPOLDBa.

So'HIAPOLDEll

strooming

bezdijkiog

Ib.,

'794
1807

S,AaXSPOLDEIl
STAD-FnDPINm'OLDU. •
ST~HOBEl'OLDEI. •

1634

ST.-ANNAl'OLDER. (BmIlVLIET) •

16,6

ST.·ANN'APOLDBIl

1638

ST.-ANToNmPoLDBI. •
S1'EZNENJIOLDD. •

ST. ûnmo...... (PoLD"') .
ST.-Fn.DsroLDEIl.
ST••JANSPOLDBR. •

16'0
vóór IHo

ST.-JOamoLDEJl (ST.-I<>.=)
ST.-JORJSPOLD'" (ZumZAND) .

± Ij8,

1610

15 12

1'27

'7 87

1137

vóór 1"3
1'02-

166.
1464

ST.-!.mvBNSPOLDBll

IJl3
1484

STOOPPOLDBIl •

1621

STO'PBLDIJDOLDEIl_.
OP ZcM1rEPoLDEll

SnOODORPBPOLDBR.

SnlJDEaSGATPOLDEI. •

IbS
14]5

TBaHOPSTEDEJ'OLDE&. •

I40J'

17 11

16:u.

171 1

1611

'477

18.,

1'1::BNHONDBIlDPOLDBI..

17 88
162 3

TuINPOLDBIl

,,88

V AN.A1.sTzINPoLDBa..

18J2.

THIJBAUTPOLDD.

16,z

]672-

.,60

1699
1690

ï'HoMA.ESPOLDD. •

1499

1646
vóór

ST.-!'omlAsPoLDEJl (Bl9VL1BT) .
ST.-!'DlnIRSPOLD'" (F1L1PP1N1l)

46

1808

1"7

J

ST•• A.NSSTIDlNPOLDBil

Sl'OU'I'B-

1808

Is03
161 7

166.

161'
1906

Jau van:

bedijking

strooming

1768
1686

VAN DER BBKEPOLDBR.

V AN-DEJl-1.INGENSPOLDU.

1636

VAN I>uNNmoLDBJt. •

V AN-U]NDENPOLDEJl.

1 907
18 76

VAN-Rm.rOORTBJlEPOLDBll.

18'1

V AN- WUIJCICHOIJSBPOLDlUl
V AIlEWPEPOLDBIl.

1 91%

1698
1637

VuaBOBD'OLDBJt. .

PoLDER. (TEN'

VUD"RONU'.N

betdijking

ZUIIXX>iT'EN

VAN FILD'PINE)

VBRGAmlTPOLDER. .

VElUCHlS

168%
1808

PoLDBIl .

VEIUEPOLDEil

(WP.

GI.OOT-

J!N

KLEm

BAAIlZAND')
VIBlUlONDB1lDPOLDEJl

1820

1'"

vóór
1403

IlOO

VImlHOND~BSOOSTm~<rDHOPSTBDB

POL""''

1403

1869
1606

VlSAB.TPOLDBIl
VISSCHERSPOLDEJl

1682.

VrrsHOEKPOLDlUl
VL.UaNGSPOLDEll
VLOOSW1JD'OLDD.

168%
1808
1610

VOlSllPOLDEll .

VRIJB POLDER. (W•. EILAm> EN BIl.ANJ)o
D.BU:).
Vul" PoLD" (GllN. PuN5-WILLlll<POLDEE)

1682.

VIJPHOND~IN·llBOOSTBN-EmB (PoLDn)

(GllN. P......WILLlll<POLD") .
WBSTDORPBo-

OP

NIBUW~VOGBLSCHOI.-

POLDBIl.

4

47

Jaar van:
bedijking

~

W
••••
WD.Dm.AND1lN (PoLDJltl nB)
WILHELKINAJOLDBI. .
WlLHBLlWSPOLDBIl

1861

WJl.I..m(-lhNDIlIXSPOLDBa.

] 687

WILLEW-l.BoPOLDPOLDEJ. •

Jan

WILl.EWSXBaxEPOLDBI. •

162.9
16'0
700
'
1 74°

ZACHAJ.1ASPOLDER. Ie
ZACHARIASPOLDBR. 2.e

ZACHAaIASPOLDBIl. 3e

gedeelte
gedeelte
gedeelte

ZANnPOLDBB (WALSOOBDIlN)

ZEvEN-TPJNrrtsPOLDU
Zoun-PANNEPOLDEIl.
2otrruoLDEll.
Zt1lDDORPEPOLDEa·NooWE1lDE.BL

ZUIDDOIlP~ZumBP.DBB.L OP ZIJPEPOLDBil
ZumK:EllDlPOLDHJl.

ZUIDOOSTHOBDOLDBI.

1808

161 7

vermeld'll'

-

-

168%

-

1681

-

1808

lbo

1,82

-

-

166,

,66,
169,/,698
venneld S,

-

I'

161 7

ZumPOLDEI.
ZumWESTHOBICPOLDBR .

ZUIDZANDBPOLDBIl.
ZWAIlTB PoLDBI.

-

-

162.3

16b.

180.
ZWJNPOLDBR.

-

1906

'774
vóór ]431

2.ANDPOLDEIl

beIdijking

161'

166.
'774
1644

WJl.LEW-ID-POLDBIl

ZA.uau.GPOLDEIl

OVU-

.trooming

:

'864

180, god.

HOOFDSTUK

m

KANALEN
KANAAL DOOR WALCHEREN
Het k2naal loopt van de buitenhaven te Vlissingen langs
Middelburg naar het Veergat of Veersche Gat te. Vere. Op
ruim , km noordoostelijk van Middelburg gaat een zijtak
door de Oude Arne (Arnekan•• J) naar Arnemuiden en Nieuwland. Ruim lOO. m noordelijk van de brug over het k2naal te
Middelburg takt de voorhaven van Middelburg, welke verbinding geeft met de havens binnen de Stlld, in n. w. richting
af. Kanaal en zijtllkken worden hoofdzakelijk gebruikt voor
de scheepvaart.
.
De lengte van het kanaal, van de dubbele schutsluis te
Vlissingen tot de dubbele schutsluis teVere, bedraagt '3,6 km.
De breedte is doorloopend in den bodem zo In, op den waterspiegel jO à 60 m met verbreedingen te Vlissingen, Middelburg
en Vere. De diepte is 7,40 m onder K. P.; in het Verbreed
kanaal te Vlissingen 8,zo m onder K. P. Het k2naalpeil is
0,90 m + N. A. P. De waterstanden op het k2naal kunnen
tusschen O,ZO m boven en 0,30 m beneden K. P. schommelen.
In bijzondere geva.llen k2n het water tot ',jO m - K. P.
worden afgelaten. De binnen keer- en schutsluis te Vlissingen
staat in den regel open. Deze k2n echter dienst doen om het
kanaal, tUsschen deze sluis en de dubbele schutsluis, ten behoeve
van grootere schepen op te zetten tot ,,60 m + K. P. Voor
dit doel is ook de buiten-keersluis, gelegen naast de dubbele
schutsluis, gebouwd.
In tijden van groot waterbezwaar wordt, door het ten zuid49

westen van Middelburg gebouwd electriseb gemaal van den
polder Waleberen, water op het kanaal uitgeslagen, dat bij
eb te Vlissingen en te Vere wordt gespuid.
Het Arnekanaal, dat in open verbinding 'staat met het hoofdkanaal, heeft tot Arnemuiden een lengte van 2,9 km en tot
Nieuwland 3,2 km. De breedte bedraagt ongeveer 7 m in
den bodem en o!'geveer 23 m op K. P. De diepte is 3>9" m
omjer K. P.
Het kanaal en de zijtak zijn in beheer en onderhoud bij het
Rijk, uitgezonderd ongeveer de noordelijke halve breedte
van een 900 m lang gedeelte te Middelburg, dat in beheer
en onderhoud is bij deze gemeente.
Het kanaal, dat in het belang van de sebeepvaart gegraven
is tengevolge van de afdamming van het Sloe, werd 8 September
1873 in gebruik gesteld.
KANAAL DOOR ZUIDBEVELAND
Het kanaal loopt van de Oostersebelde bij Wemeldinge
naar de Westerschelde bij Hansweert. Het dient uitsluitend
als sebeepvaartkanaal en is onderdeel van den sebeepvaartweg
van Antwerpen en Gent naar den Rijn.
De lengte tusschen de Oostsluis te Wemeldinge en de
Oostsluis te Hansweert is 7,6 km. Het kanaal heeft een breedte
op K. P. van 62 m. De breedte op 4,10 m onder K. P. bedraagt
40 m. Over een bodembreedte van 10 m is een diepte van
6,jo m aanwezig, terwijl de bodemdiepte over de overige
breedte j,jO m is. Het kanaalpeil is 0,26 m + N. A. P. De
waterstanden wisselen tusseben ongeveer 0,3j m
N. A. P.
en ongeveer 0,30 m - N. A. P.
Het kanaal is in beheer en onderhoud bij het Rijk.

+
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Het kanaal werd aangelegd als gevolg van de afdamming
van het Krekerak. In October 1866 werd het voor het gebruik
open gesteld.

HAVENKANAAL VAN GOES
Het kanaal loopt van Goes naar de Oosterschelde. Het doet
dienst als ·scheepvaartkanaal.
De lengte bedraagt 1 km, de breedte ongeveer 10 m in
den bodem en ongeveer 2l m op K. P. De diepte is 2,20 tot
3,00 m onder K. P. Het kanaalpeil bedraagt 1,00 m
N. A. P.
. De waterstand kan tot 0,30 m - K. P. dalen. De hoogste
K. P.
waterstand is 0,20 m
Het is in beheer en onderhoud bij de gemeente Goes.
Voor de bedijking van den Wilhelminapolder werd als
voorwaarde gesteld, dat een verbinding van Goes met de
Oosterschelde moest worden gegraven. De stad Goes verleende een bijdrage voor het graven hiervan. In 1810 werd
het kanaal in gebruik genomen.

+

+

UITWATERINGSKANAAL NAAR DE WIELINGEN
Dit kanaal loopt van 100 m beoosten den Bakkersdam
door den Nieuwe Passegeulepolder, den Sophiapolder, den
Diomedepolder en den Zwinpolder ; vervolgens door den
Willem-Leopoldpolder, doorsnijdt den Oudelandsche- en
den Kievitenpolder en mondt met een uitwateringssluis in
zee uit. Het kanaal doet uitsluitend dienst als uitwateringskanaal.
•
De totale lengte van het kanaal bedraagt 14,7 km. De bodembreedte is 1 m bij Bakkersdam en 12 m bij de uitwateringssluis
II

aan de Wielingen. De bodem ligt bij Bakkersdam op 1,40 m
- N. A. P. en bij de uitwateringssluis op z,lo m - N. A. P.
De Linie of Passageule, welke van den Kapitalen dam tot
de aansluiting aan het Uitwateringskanaal een lengte heeft
van Il,l km, vormt hiermede één uitwatering.
De afstrooming door de sluis aan de Wielingen geschiedt
tot een peil van ongeveer I,Zl m - N. A. P.
Een gebied groot I I 470 ha is voor afwatering geheel op
het kanaal aangewezen. Hiervan is 12Zl ha polderland en
10 Z4l ha boezemland of hooge gronden. Van dit laatste is
zoo ha in België gelegen.
Een tweetal gebieden, 120 ha ten westen van Sluis en 4l ha
ten zuiden van Waterlandkerkje, totaal dus I6l ha, kunnen
loozen, zoowel op het Uitwateringskanaal als op het Leopoldkanaal. Hiervan is ongeveer 100 ha in Nederland gelegen.
Van den Clarapolder, groot 7Zl ha, loost een gedeelte,
groot 6l ha, op den boezem van de Isahellasluis, een gedeelte,
groot l7l ha, op het Uitwateringskanaal naar de Wielingen
en een gedeelte, groot 8l ha, zoowel op het Uitwateringskanaal als op den boezem van de Isahellasluis.
Ten slotte kunnen de gronden, hemalen door het gemaal
van het waterschap Kadzand, eveneens hun water afvoeren
naar het Uitwateringskanaal door de sluizen bij Retranchement
en ten noordwesten van Kadzand. De oppervlakte van dit
gebied hedraagt H 40 ha.
Het Uitwateringskanaal naar de Wielingen en de Linie of
Passegeule zijn in beheer en onderhoud bij het waterschap
der Sluis aan de Wielingen.
Door het Zwin en de Linie of Passegeule hestond vroeger
een open verbinding tusschen de Schelde bij Sluis en den
B1'llakman bij Biervliet.
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In 1786 werd de Linie aan de oostzijde door den Kapitalen
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dam en in 1787/88 aan de westzijde door den Bakkersdam
afgesloten. In beide dammen werden zeesluizen aangelegd
ten dienste van inundatie en ~tering.
De zeesluis in den Bakkersdam verviel reeds in 1807, terwijl
de zeesluis in den Kapitalen dam buiten werking werd gesteld
toen de Linie of Passegeule te Bakkersdam in verbinding
werd gebracht met het Uitwateringskanaa1 naar de Wielingen.
Het Uitwateringskanaa1 naar de Wielingen werd aangelegd
toen door verzanding en aanslibbing van den Braakman de
daarin uitwaterende sluizen onbruikbaar werden. Het werk
werd nitgevoerd door het Rijk, aangevangen in 1870 en
voltooid in 1875. Het werd in 1876 overgedragen aan het
waterschap der Sluis aan de Wielingen.
KANAAL VAN SLUIS NAAR BRUGGE
Dit scheepvaartkanaal verbindt Sluis met Brugge. Te Brugge
staat het in verbinding met het kanaa1 Gent--Oostende door
een schutsluis bij de Dammepoort.
De totale lengte van het kanaal bedraagt 14,7 km, waarvan
1,1 km op Nederlandsch gebied. De breedte op K. P. is Z7 In,
in den bodem 11 In, diepte z,lo m - K. P. K. P. = 1,16 m
+ N. A. P., doch meestal is de waterstand 0,30 m hooger.
De voeding geschiedt te Brugge uit het kanaal Brugge-Gent.
Aflaten van water kan plaats hebben op het Leopoldkanaal
door een aflaatwerk met zes openingen, ieder afgesloten
door een schuif. Hiervan behoeft echter zelden gebruik gemaakt
te worden. Er wateren geen gronden op het kanaal af.
Het Nederlandsch gedeelte is in beheer en onderhoud bij
het Rijk. De p..ven te Sluis, lang ongeveer 100 In, is in beheer

bij die gemeente. Het kanaal werd aangelegd in 1818 en doorgetrokken tot in de stad Sluis in 18l8.

LEOPOLDKANAAL OF KANAAL VAN ZELZATE
Dit geheel op Belgisch gebied gelegen kanaal loopt van
Assenede naar Heist, bij welke laatste plaats het in de Noordzee
uitstroomt. Het dient tot afwatering van gronden ten westen
van de Braakman. Ongeveer 490 ha Nederlandsch gebied,
100 ha ten westen van Sluis, 9l ha ten westen van Bede,
260 ha ten zuidoosten van Sint-Kruis en 3l ha ten zuidwesten
van IJzendijke wateren op het kanaal af. Bovendien kunnen
ongeveer 16l ha Nederlandsch gebied zoowel op dit kanaal
als op het Uitwateringskanaal naar de Wielingen loozen.
(Zie bij dit kanaal).
De afwatering van den boezem van de Isabellasluis heeft
thans eveneens door het Leopoldkan.a1 plaats.
Het gedeelte van Heist tot de Put, bewesten Boekhoute
werd gegraven in de jaren 1842-18l6. In 1890 en 1891 is
het kanaal verlengd tot ten noordwesten van het dorpAssenede.
Een verbetering van het Leopoldk.n••1 en het maken van
een gemaal te Stroobrugge (België), dat het kanaal kan afmalen op het ernaast gelegen derivatiekanaal van de Leie,
komt in 1938 in uitvoering.

AFWATERINGSKANAAL VAN DE LEIE
Dit geheel op Belgisch gebied gelegen kanaal loopt van
de Leie bij Deinze voorbij Bekloo en Balgerhoek naar Heist,
alwaar het door een uitwateringssluis op de Noordzee loost.
Ongeveer van den weg van Aardenburg tot ~degem tot

de uitmonding in zee loopt het evenwijdig met het Leopoldkanaal en gaat evenals dit met een grondduiker onder het
kanaal van Sluis naar Brugge door. Het dient hoofdzakelijk
tot afwatering van het gebied om Gent. Tot Balgerhoek,
alW2aJ: zich een stuw in het kanaal bevindt, wordt het evenwel
ook gebruikt voor scheepvaart.
Lengte van de Leie af tot de stuw te Balgerhoek 27,411 km.

KANAAL VAN TERNEUZEN NAAR GENT
Dit kanaal verbindt Gent met de Westerschelde te Terneuzen. Het staat op Belgisch gebied in verbinding met de
Schelde, de Vaart van Gent naar Oostende en het geheele
Vlaamsche kanalenstelsel.
Hoewel het kanaal hoofdzakelijk van belang is voor de
scheepvaart, dient het ook thans nog voor de afwatering
van ongeveer 18 000 ha Belgische gronden hoofdzakelijk aan
de westzijde van het kanaal gelegen en voor het water, dat
door de Tolbuissluis te Gent op het kanaal gebracht kan
worden.
De totale lengte, van de Tolbuissluis te Gent tot deWesterschelde, bedraagt 32,8 km, de lengte op Nederlandschgebied
ruim 15>7 km. De breedte in den bodem 24 m, op K. P. 67 m,
terwijl te Terneuzen, Sluiskil, Driekwart en Sas-van-Gent.
wisselplaatsen zijn. Op Belgisch gebied is de breedte in den
bodem lom, op K. P. 90,80m. De diepte is 8,71 m onder K. P.
In den regel heeft het geheele kanaal tusschen Gent en
Terneuzen hetzelfde peil, dat 2,13 m
N. A. P. bedraagt.
De laagst bekende waterstand is 0,1° m - K. P. Door de
sluizen te Sas-van-Gent, die echter in den regel open staan,
kan het,in twee panden worden verdeeld.

+

De sluizen kunnen worden gesloten: 1°. wanneer de waterspiegel van het kanaal tusschen Sas-van-Gent en Terneuzen
tijdelijk verlaagd wordt; zo. wanneer ten behoeve.van den
afvoer van opperwater de sluisdeuren te Terneuzen geopend
moeten worden; 30. wanneer de waterspiegel van het kanaal
aan de peilschaal te Sas-van-Gent 0,10 m of meer boven het
vastgestelde peil rijst; 4°. wanneer de sluiting noodig is
om verontreiniging van het water tusschen Sas-van-Gent en
Terneuzen te beletten en voorts in al die geva1len, wa.ar.in
de sluiting door de Nederlandsche Kanaaldirectie tot behartiging van Nederlandsche belangen noodig mocht worden
geoordeeld.
Overtollig water wordt te Terneuzen op de Westerschelde
geloosd, terwijl voeding plaats kan vinden te Gent.
Het kanaal heeft op Nederlandsch, gebied twee zijtakken
die er mee gemeen liggen en wel:
1°. ten Zuiden van Sluiskil een zijtak naar de AkseIsche
Sassing, lang Z,j km, breed op K. P. Z3 m, diep 3,90 m onder
K. P.;

bij Sas-van-Gent een zijtak naar de voormalige Passluis,
lang ongeveer 0,4 km, breed op K. P. Z3 m, diep 3,90 m onder
K.P.
ZO.

Het kanaal en de zijtakken zijn in beheer en onderhoud
bij het Rijk.
De tusschen Nederland en België gesloten overeenkomsten,
welke op het kanaal betrekking hebben, zijn beschreven onder
"Tractaten".
In 18zj-Z7 werd van Terneuzen naar Sas-van-Gent een
nieuw kanaal gegraven en het bestaande kanaal van deze
laatste plaats naar Gent hergraven.

j6
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RIJKSWATERLEIDINGEN BEWESTEN EN
BEOOSTEN HET KANAAL VAN TERNEUZEN
Bij het verdrag van 's-Gravenhage, in 184' tusschen Nederland en België gesloten, werd o. a. bepuld, dat na verloop
van twee jaren, volgende op de onderteekening van het verdrag, het gededte van het kanaal van Gent naar Terneuzen,
gelegen tusschen de grens en de Westerschelde, geen ander
water zou ontvangen dan dat aangevoerd werd door het
Belgische gedeelte van het kanaal en door het kanaal van de
Lange Leede.
Om nu te voorzien in de afwatering van de gebieden, die
toen hun water op het kanaalgedeelte tusschen de grens en
de Westerschelde loosden, werden van Rijkswege ten westen
en ten oosten van het kanaal waterleidingen gegraven.
WESTEUjKE RIJKSWATERLEIDING
Deze loopt van den dijk tusschen den Sint-Albert- en
Gellinkpolder door of langs de polders Gellink, Autriche,
Papeschor, Nieuw-Vogelschor, Stroodorpe, Louisa, Nieuwe
Zevenaar en Koegors, Oude Zevenaar, Sluis en Vlooswijk,
grootendeels paralld aan het kanaal van Terneuzen naar Gent
en mondt door een uitwateringssluis in de Westdijke Buitenhaven van Terneuzen uit.
De lengte bedraagt 12,8 km. De bodem ligt aan het begin
I," ol - N. A. P. en bij de uitwateringssluis te Terneuzen
2,l8 Ol -N. A. P.
Een gebied, groot ongeveer 4200 ha, is voor afwatering
geheel op d= waterleiding aangewezen. Hiervan zijn
980 ha polderland en n8l ha boezemland in Nederland
gelegen. Bovendien kan een geheel in België gelegen gebied,
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lang 470 m en het Zijkanaal naar Hulst, lang 8,8 km. Dit
laatste loopt van de Plattebrug bij de Hulstervlakte tot den
Butduiker. Het werd oorspronkelijk gegraven ten dienste van
de scheepvaart van Aksel en Hulst en stond door het zijkanaal
naar de Akselsche-Sassing en de schutsluis aldaar in verbinding
met het kanaal van Terneuzen naar Gent. Het is echter nimmer
voltooid en heeft slechts tot Aksel gediend voor de scheepvaart.
In 18H is de schutsluis bij de AkseIsche-Sassing afgebroken;
sedert doet het kanaal alleen dienst voor afwatering.

HOOFDSTUK IV
CALAMITEUZE POLDERS
In Zeeland heeft tot '9'9, toen de heffing van dijkgeschot ook
voor de gebouwde eigendommen is ingevoerd, steeds het rechtsbeginsel gegolden, dat de dijklast op de dijkplichtige landerijen
drukt en dat zij, die met de kosten van een waterkeering belast
zijn, deze onder toezicht van het landsbestuur beheeren. Reeds
in oude tijden was het echter gebruik, dat aan onderhoudsplichtigen van een zeewering, in buitengewone omstandigheden, veelal na een of andere ramp, hulp werd verleend.
Soms hielpen, wanneer het een landsbelang gold, de Landsheer of later de Staten, alleen of samen met aangrenzende
landen of polders. Ook wel waren het alleen deze laatste,
die, uit eigen beweging en ook wel op bevel van hoogerhand,
ondersteuning verleenden.
De hulp van achterliggende polders is echter nimmer een
algemeene verplichting geweest, gevolg van een algemeen
beginsel, maar werd telkens voor ieder bijzonder geval, als
dat noodig was door het hoogste gezag opgelegd.
De polders, die een dergelijke steun ontvingen noemde men
calamiteuze polders.

S9

Een alge~eene wettelijke regeling der grondslagen, WlIllttWIr
deze steun moest plaats vinden is eerst tot stand gekomen
in 1791. Op 20 Januari van dat jaar werd n.l. vastgesteld het
"Reglement op de dijkagiën binnen de Provincie van Zeeland".
Het vierde hoofdartikel hiervan bevatte regelen, waarnaar de
subsidiëering van calamiteuze polders moest geschieden.
Zoowel tijdens het Fransche bestuur als na het herstel van
onze onafhankelijkheid werden nieuwe regelen vastgesteld.
Deze hadden over het algemeen een sterk centraliseerende
strekking en het gevolg was dat het aandeel van de Rijksoverheid in deze materie steeds grooter werd, terwijl de zelfstandigheid der polders vrijwel te niet ging.
Omstteeks het midden der vorige eeuw ontstond hieromttent groote oneenigheid tusschen het provinciaal bestuur
van Zeeland en de Regeering.Hieraan is een einde gemaakt
door het totstandkomen van de wet van 19 Juli 1870
(Staatsblad nO. II9), die de voorwaarden regelde, waarop aan
calamiteuze waterschappen van Rijks- en Provinciewege
tegemoetkoming kan worden verleend.
De voornaamste bepalingen van deze wet, die thans nog
geldt, zijn:
1°,
De polder, die door de kosten van zeewering en oeververdediging te zwaar is belast, kan op zijn verzoek, volgens
regelen bij provinciaal reglement te stellen, cilamiteus worden
verklaard door de Provinciale Staten, onder Koninklijke
goedkeuring.
2°. De calamiteus verklaarde polder betaalt in hoofdzaak
tot dekking der kosten van zeewering en oeververdediging
een dijkgeschot, waarvan het bedrag gedurende de eerste
vijf jaren na de calamiteusverklaring uit de geheele en vervolgens uit de helft der onzuivere opbrengst (gemiddelde
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pachtwaarde d. i. de prijs, die zonder bezwarende voorwaarden
van betaling van lasten, onderhoud, leveringen en dergelijke,
door den pachter aan den eigenaar kan worden betaald) van
de gezamenlijke landerijen in den polder, na aftrek van de
grondbelasring, bestaat. De onderhoudsplichtigen der onmiddellijk aan den ca1amiteuzen polder grenzende dijken
kunnen zoo noodig tot een bepaalde bijdrage, afhankelijk van
de lengte der dijken en het onmiddellijk beschermde aantal
hectaren, .worden verplicht. Deze bijdrage wordt bij provinciaal reglement geregeld; de wet bepaalt alleen maxima.
Wordt van deze verplichring gebruik gemaakt, dan wordt
het dijkgeschot, door den ca1amiteuzen polder op te brengen,
na de eerste vijf jaren, volgende op de ca1amiteusverklaring,
nog met hoogstens I/ZO van zijn bedrag verhoogd. Het ontbrekende wordt ten slotte voor 1/3 door de Provincie en voor
zf3 door het Rijk aangevuld.
Alle uitgaven, die niet in het belang der oeververdediging
en zeewering geschieden, blijven geheel ten laste van den
calamiteuzen polder.
3°. Het bestuut en beheer voor de zeewering en oeververdediging van een ca1amiteuzen polder wordt opgedragen
aan een afzonderlijk dijkbestuur (z.g. Buitenbeheer), volgens
regelen bij Provinciaal reglement te stellen. Het rechtstreekscbe
toezicht op de uitvoering van de werken geschiedt vanwege
Gedeputeerde Staten.
4°. De calamiteuze polder, die vrij verklaard wenscbt te
worden, ricbt daartoe het verzoek tot de Provinciale Staten,
die hieromtrent besluiten, behoudens Koninklijke goedkeuring.
Om te voorkomen, dat voor de vrijverklaring niet voldoende
waarborgen aanwezig zijn, zijn in de wet en bij Provinciaal
reglement hiervoor regelen gesteld.
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Van het Provinciaal reglement voor de Waterschappen voor
het besturen, beheeren en bekostigen van de' zeeweringen
en oeververdedigingen van de calamiteuze polders en waterschappen is op , November '9.8 de tekst, zooals die op dat
tijdstip luidde, herdrukt; de wijzigingen welke sindsdien
hebben plaats gehad, zijn opgenomen in de provinciale bladen
'932 n°. 7' en '93l n°. 6•.

HOOFDSTUK V

TRACTATEN
TOSSCHEN NEDERLAND EN BELGI1l OMTRENT AFWATERING
EN BEDIJKlNG

VERDRAG

VAN FON'tAINEBLEAU

van 8 November '78l.

Art. 6 bepaalt, dat de afsttooming van het water naar Vlaanderen geregeld zal worden op de best mogelijke wijze. Commissarissen zullen de plaatsen bepalen, waar sluizen zullen worden
gebouwd en welke van de te bouwen sluizen onder gemeenschappelijk beheer zullen worden gesteld.
TTACTAAT VAN LONDEN van '9 April '839 (StaatJblod 1839,
n°, .6),
Volgens art. 8 van het bijvoegsel zal de waterloozing voor
Vlaanderen geregeld worden in overeenstemming met het
Verdrag van Fontainebleau.
TRACTAAT VAN 'S-GRAVENHAGE van l November '84'
(StaafJblod 1843, n°. 3).
Art, .0 handelt over den afvoer van water door het kanaal
van Gent naar Terneuzen. Hierin is bepaald:
Dat na afloop van twee jaren, volgende op de onderteekening van het tractaat, het Nederlandsche gedeelte van het

,0.

6.

kanaal geen andere wateren zal mogen ontvangen, dan die
aangebracht door het bovengedeelte en door het kanaal V1lO
de Langeleede.
ZO. Dat door en op kosten V1lO Nederland de noodige
werken zullen worden uitgevoerd om de bovenvermelde
uitkomst te verkrijgen en nieuwe uitloozingen te verschaffen
aan alle wateren, welke hun water op dat henedengedeelte
V1lO het kanaal uitstorten, zoowel de Belgische als de Nederlandsche.
TRACTAAT VAN GENT V1lO zo Mei 1843 (StttatJblad 1844,
n°. ll).
Dit strekt tot uitvoering van art. 8 V1lO het bijvoegsel V1lO
het tractaat 'van Londen.

AFD. I.

KANAAL VAN TERNEUZEN.

Hierin is vastgelegd, dat overeenkomstig de bepalingen
vervat in art. zo V1lO het tractaat van den 1 November 184z,
het Kanaal van Temew:en na 1 November 1844 slechts zal
mogen dienen voor de scheepvaart en voor de uitloozing
V1lO het bovengedeelte van dit kanaal en V1lO het kanaal V1lO
de Langeleede.

AFD. IT.

GRONDEN, GELEGEN TER RECHl'ERZlJDE VAN HET

KANAAL VAN TERNEUZEN.

In deze afdeeling is voorgeschreven:
10. Het water der landen en polders V1lO de Belgische
gemeenten Zelzate, Winkel, Wachtebeke, Moerbeke, Kemseke,
Stekene en Klinge zal zonder, verhindering naar de waterleidingen en kreken op Nederlandsch gebied blijven sueeren.
ZO. De waterleidingen, sluizen, heulen en andere kunstwerken, gelegen op Nederlandsch grondgebied en bestemd

,

.

om het Belgische water in gemeensehap te brengen met het
nieuwe uitwateringskanaal (dus met de oostelijke Rijkswaterleiding), zullen door de zorg van het Nederlandsch
Gouvernement in een goeden staat onderhouden worden,
3°, Wanneer nieuwe bedijkingen worden aangelegd voor
de polders Saftinge en Nieuw-Aremberg, moet de uitwatering
der oude- en nieuwe polders, op kosten van de belanghebbenden
door de schorren worden geleid,
4° De afwatering voor den polder van Saftinge door
dien van Kieldrecht, welke in ISO) provisioneel is toegestaan,
zal in stand blijven.

AFD. III.

GRONDEN, GELEGEN AAN DE LINKERZIJDE VAN

HET KANAAL VAN TERNEUZEN TOT AAN DB lSABBLLAWATERING.

Hierin is bepaald:
1°. De afwatering der landen van de watering, die vóór
IS30 bekend was onder den naam der watering van Assenede
of Sint-Albert en welke door de Amelia- en de Zwarte sluis,
gelegen in den dijk tusschen de Smallegelanden en SintPieterspolder plaats had, zal te gelegener tijd naar zee worden
geleid, door middel der vereischte werken, welke het Nederlandsch Gouvernement, ingevolge het tractaat van 's-Gravenhage () November IS42) zal doen uitvoeren.
De waterleidingen, sluizen, heulen en andere kunstwerken
gelegen op Nederlandsch grondgebied en bestemd om het
Belgische water in gemeensehap te brengen met het nieuwe
middel van uitwatering (dus met de westelijke Rijkswaterleiding), zullen door de zorg van het Nederlandsch Gouvernement in een goeden staat onderhouden worden.
,0, De afwatering der polders en landen, zoowel in Nederland als in België, welke gelegen zijn aan de linkerzijde van
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het Kanaal van Terneuzen, en door de sluizen beneden Sasvan-Gent hierop loozen, zal kunnen geschieden naar de op
grond van het tnlctaat van 's-Gravenhage Cl November 184')
te graven uitwatering.
3°. De gronden behoorende tot de Zwarte sluiswatering
zullen de vrijheid hebben om of gebruik te maken van de
nieuwe uitwateringsmogelijkheid Of op eigen kosten zich te
blijven bedienen van de uitwateringsmiddelen die ze bezitten.
AFD. IV T/M VIII. Deze bevatten regelen, in acht te
nemen ten aanzien van de afwatering van Vlaanderen bewesten
de Braakman. De toestand is hier sinds 1843 zoodanig gewijzigd
o. a. door verzanding van de uitwatering van de wateringen
van den Kapitalen dam, van Slippendamme (Eekloo en Lembeke), van Slippendamme (Maldigem) en van de Passluis en
door het graven van het uitwateringskanaal naar de Wielingen
en van het Kanaal van Zelzate, dat deze niet meer in overeenstemming is met de in deze afdeelingen opgenomen bepalingen.
AFD. IX EN X. Deze bevatten algemeene bepalingen en
tnlnsitoire beschikkingen. Hierin is o. a. bepaald, dat de
afmetingen der kanalen en de uitwateringen der in België aanwezige kunstwerken sttekkende tot aHoozing van het Vlaamsche
water naar het Nederlandsch grondgebied, niet zullen mogen
worden vergroot zonder toestemming van het Nederlandsche
Gouvernement.
Ook is het verboden om de afmetingen en de uitwateringen
van de op Nederlandsch grondgebied gelegen kunstwerken,
dienende voor den afvoer van hetzelfde water, te verminderen
zonder de toestemming van het Belgische Gouvernement.
De hier bedoelde kunstwerken met hun afmetingen zijn

6l

op een kaart aangegeven, welke berust bij het De~ment van
Buitenlandsche zaken.
OvEREENKOMST VAN MAAsTRICHT van 8 Augustus 1843,
nopens de grensscheiding (SfaafJblaJ 1844, nO. IZ).
Art. 28 bepaalt, dat een gemengde commissie zal waken
voor het onderhoud van den dijk, welke den Nederlandschen
polder Kanisvliet afscheidt van de Belgische polders Karnmelk
en St. François.
Art. 35 bepaalt, dat elke Staat van zijn kant voor behoud
en onderhoud van rivieren of warerloopen, die de grens
uitmaken, zal waken.

OVEREENKOMST VAN 'S-GRAVENHAGE van 3 October 18l'
(SfaafJblaJ 18l', nO. 139).
Het hierbij gevoegde Reglement B bepaalt, dat de te nemen
maatregelen voor het diep- en schoonhouden der niet vlotbare
waterleidingen, welke van het eene land naar het andere loopen,
zullen beraamd worden door de permanente deputaties der
aangrenzende Nederlandsche en Belgische provincies.
OVEREENKOMST VAN BRUGGE van 24 Mei 1872, betreffende
de indijking van het Zwin. (SfaafJblaJ 1873, n°. 24).
De bedijking van het Zwin werd uitgevoerd overeenkomstig
een ontwerp opgemaakt door een daartoe benoemde commissie.
Omtrent het onderhoud van den internationalen zeedijk en het
beheer van den nieuwen polder bepaalt de overeenkomst, dat
de Nederlandsche regeering en de Belgische regeering elk
te haren laste en koste zullen beheeren en onderhouden het
gedeelte van den zeedijk, benevens de kunstwerken en kaden,
die het Nederlandsche en Belgische polderwater scheiden en
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de wegen, die op hun grondgebied zijn gelegen en deel uitmaken van de bedijking.
ÛVEREl<NKOMST VAN BRUSSEL van 31 October 1879 (S/u/sblad 1880, n°. h). .
Deze overeenkomsr bevat o. a. bepalingen, welke berrekking
hebben op her Kanaal van Terneuzen. Behalve wijziging van
her kanaalpeil is er in vastgelegd dar aan eventueel te bouwen
nieuwe sluizen ter vervanging van de Tolhuissluis en de
Muidersluis geen grooter afvoerend vermogen zal worden
gegeven, dan dat deze sluizen op dat oogenblik bezaren.
ÛVEREENKOMST VAN BRUSSEL
1897, n°. 70).

van 29

Juni

1891

(S/u/sblad

Deze berreft nadere regeling van het kanaalpeil, van het
Kanaal van Terneuzen, verbetering van dit kanaal, bouw van
een nieuwe schutsluis te Terneuzen en aanleg van werken,
welke ten doel zouden hebben om de bezwaren voor de scheepvaart aan den afvoer van opperwater te Terneuzen verbonden,
zooveel mogelijk op het heffen.
ÜVEREENKOMST VAN 'S-GRAVENHAGB van 8 Maart 1902
(S/u/sb/ad 1903> n°. 218).
Deze dient tot wijziging der overeenkomst van 29 Juni
189l berreffende de verbetering van het Kanaal van Terneuzen.

HOOFDSTUK VI
ALGEMEENE REGLEMENTEN
Met opgave van de provinciale bladen van Zeeland waarin
het reglement en de wijzigingen daarin zijn opgenomen.

ALGI!M1!EN

REGLEMENT

n O,

SCHAPPEN, (1919,

n O,

18; 19H,

1937 n

O

n°,
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10; 1934.

DE

POLDERS

nO.. 83;
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n°,
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WATER-
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1918,
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61
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n O,
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31

1931

n°, 73;
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1916

n°,

n O,

1°; 1930

17; 1931

REGLEMENT VOOR DE WATERSCHAPPEN VOOR HET BESTUREN
BBHl!I!RI!N EN BEKOSTIGEN VAN DE ZBBWBRINGEN EN OEVERVERDEDIGINGEN VAN DE CALAMIl'BUZB POLDERS EN WATERSCHAPPEN, (1906

n O,

84; 1931,

n O,

n O, II4; 1914 n°, 81;
O
71 en 1931, n , 61,)
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1916,

14; 1917,

REGLEMENT OP DE WEGEN EN VOETPADEN, (1910, n

,

11;

en 169; 1911, n°, 167; 1913,
91; 1914,
nos. 7 en 90; 1919, nO. 79; 19zI, n°, 8S; 1922, n°. 74; 1924,
n°. 57; I9z5, nos. z8 en 49; I9z6, nos. IS en 49; 1928, n°. 38;
1919, nos, 6 en 41; 1931, n°, 14 en 1934. n°, 16,)
19II,

nos,

O

n O,

117

REGLRMBNT OP DE VERVENINGEN, (1897, n

O
,

111)'

HOOFDSTUK VIT

POLDERS EN WATERSCHAPPEN
De polders en waterschappen in Zeeland kunnen worden
verdeeld in:

A,

VRIJE WATERKEERENDE POLDERS EN
WATERSCHAPPEN

Voor deze geldt, met uitzondering van den polder Walcheren
en het waterschap Schouwen, uitsluitend het algemeen reglement
68

voor de polders of waterschappen in Zeeland. Naar aanleiding
van art. 23 van dit reglement, hebben vijf waterschappen op
Tolen, n.l. De-vrije-polders onder Tolen, Oud-Vosmeer,
Poortvliet, Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk, elk een
bijzonder reglement, dat de belangensfeer en den onderhouds·
plicht van onderscheidene werken met de bekostiging daarvan,
zoowel wat ieder waterschap als de daartoe behoorende polders
betreft, vast stelt.
B.

VRIJE, NIET WATERKEERENDE POLDERS
EN WATERSCHAPPEN
Voor deze geldt het algemeen reglement voor de polders
of waterschappen in Zeeland.
C.

CALAMITEUZE POLDERS EN WATERSCHAPPEN
Voor deze geldt het algemeen reglement voor de polders
of waterschappen in Zeeland. Zij zijn feitelijk wel waterkeerend,
doch niet in administratieven zin. Zie verder het H;oofdstuk
"Calamiteuze polders".
D. WATERSCHAPPEN VOOR BET
BESTUREN, BEBEEREN EN BEKOSTIGEN VAN
DE ZEB;WERINGEN EN OEVERVERDEDIGINGEN
VAN DE CALAMITEUZE POLDERS OF WATER·
SCllAP'pEN. (ZOOGENAAMDE BUITENBEBEEREN)
Voor deze waterschappen geldt:
1°. De Wet van 19 Juli 1870 (SfaafJblad n°. "9) houdende
vaststelling der voorwaarden, waarop aan calamiteuze polders
in Zeeland tegemoetkoming uit 's Rijks schatkist kan worden
verleend.

zO. Het reglement voor de calamiteuze poldets of waterschappen in Zeeland.
3°. Het bijzonder reglement voor elk watetschap bij zijn
oprichting vastgesteld.

E. UITWATERINGSWATERSCHAPPEN
Deze watetschappen hebben elk een eigen bijzonder reglement, waarin o. a. geregeld zijn: de bestuursinrichting van
het watetschap en de verdeeling der kosten wegens aanleg,
ondethoud, enz. der gemeenschappelijke afwatetingsmiddelen.
Overigens geldt het algemeen reglement voor de polders
of watetschappen in Zeeland.

F. INTERPROVINaALE WATERSCHAPPEN
Deze watetschappen hebben elk een eigen reglement.
De bestuUtsinrichting van de drie tot deze groep behoorende
watetschappen is nagenoeg gelijk en geregeld bij elk reglement.
Zij wordt gevormd door een dagelijksch bestuur en een vergadering der stemgerechtigde ingelanden. Het dagelijksch
bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en twee leden, wordt
door den Koning benoemd op een door de vergadeting van
stemgerechtigde ingelanden op te maken aanbeveling van drie
personen voor elk der te vervullen plaatsen.

G. INTERNATIONALE POLDERS
Voor deze gelden slechts provinciale reglementen voor
zoover daarnaar in internationale traetaten en overeenkomsten

wordt verwezen.
De besturen van sommige ervan leven vrijwillig, waar

mogelijk of gewenscht, bepalingen van het algemeen reglement
voor de polders of waterschappen in Zeeland na.
Opgemerkt zij, dat de bij de waterschappen en polders
opgegeven grootte is de kadastrale grootte.
Bij de uitWllteringswaterschappen is niet de kadastrale
grootte maar de belastbare oppervlakte vermeld. Deze zijn
aangeduid met het teeken •.
De kadastrale grootte en de belastbare oppervlakte zijn
overgenomen uit de provinciale Almanak voor Zeeland,
19~8.
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Blad der Wa_taal$kaart

SCHOUWEN-DUIVELAND
•. VRIJE WATERKEERENDEPOLDERS
EN WATERSOIAPPEN
ADJ.IA.NA-]OKANNAPOWEa. •

Boll.llBNB"OODPOLDBIl .

Zm.u

Zieriksee

"
'4,

Zieriksee
Zlerikac:e

1110

DUUCHODOLDElt.

~ EN

+I

(Wa~p)

Bestaat uit de polders Gouweveer en

•

Zierikaee

Zelke.

]ONGEPOLDEIl

NIEUW-Bo"""""" (Watencbap)
Beataa, ui' de polden Kijkul~ NieuwBommenee en Nicuw-Natetl.
NIBU'WZ OP JONGEPOLDBI. VAN DlUlISCHOa.
OP Bm.Du.
Nmuwz VB8UOLDBa.
Closn<uN llAN VAN 5eH0UWIlN (Polder) •

'0

Zierikaee

,'0

Zierikac:e

H
4

zjcrikaec

6,.

Zierihec

Zierikaec

Oom!>. BH Sm-JANSLAND (Wao:achap) ••
Beatut uit de polders Groote en Kleioc:
Bcie=, Oooterland en Sir-Jansland.
ScHOUWEN (Watenchap) • . . • . . . .

Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 192.', n O , IS, 1916,
nO. '1, 1930. nO. 28 en 1936, nO, 8.
Het waterschap bestaat uit de polders

Christoffel, bel voormalige Dijkwa'e<,
Geest- of Willem-Gij=, Groot 5•.Jacobs, Keet. Nootdemieuwlaod. Schou·
wen en ZuidemieuwJand.
Het is belast met bet mak= en oodetbouden
van al de werken, ooodig voor water-keering en oeve.rve.rdcdiging; vari de
sluizen, stoom- en aodere gemalen, waterleidingen, bruggen, beulen, duil=s en
alle aod= werken, die in bet beIong der
watedooziog moeten worden in stand
gehouden of gemaakt. Hiervan zijn alleen
uitgttoodetd zoodanige dier we:t~
waarnn de verplichting .ot onderhoud
gebcc.l of .... dccle reebtenJ en t=gevolge
van den historisch ontstanen toestand op
anderen rust. Voorts ia het waterschap
belast met het onderhoud der wegen,
welke door het watcrse:hap zijn of worden

aangelegd, of waarvan de onderhouds·
plicht, deaooocb ter bealiJsing van Godeputeelde Staten, op bet wotenchap
rust.
Schouwen bestond reeds vóór het jaar 1000.
In de middeleeuwen waM' =dl me1diog

1710

Wilk m

"

t3

d West en

Zjeóbee

Zieribce

Grootte

Blad der Waterltaata-

ha

kaart

gemukt van besturen van het watcnehap
Schouwen.
VIBRllANNEN VAN DUIVllLAND (polder) •
Bestaat uit de polders Oude Nieuwland en

Zieriksee en

Wilkms,tad West

Vierbannen van Duiveland.
WESTBRBN' BAN VAN ScHOUWBN

(polder)

Zieriksee
Zieriksee

ZoNNBMBRE POLDER

b. VRIJE, NIET WATERKEERENDE
POLDERS EN WATERSCHAPPEN

l-

ALTBKLEINPOLDER

OuD-Bo"""""" (Waterschap) .

BLOOIS EN

all
6

GALGEPOLDER •
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GooIUNs-NmUWLANDPOLDBR.

GROOT BETTEWAARDBPOLDÉR

Zieriksce
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee

HBNlU'tTI'EPOLDl!.R

Zieriksee

Kt.mN-BB1TBWAAllDB OP SASPOLDEIl

Zicriksee

MA.ulL.ANDPOLDER.

Zieriksee
Zieriksee

NooRDGOtJWB (Watcnehap) .
Bestaat uit de polders Noordgouwe en
St.-Joost.

Zieriksee

ST.-JaoB5POLDB
ST.-JSROBl'l
SUZANNA

OP

BAN'ttUf

EN'

NIEUWE OP

Zieriksee

(Watcnehap)

Bestaat uit de polders Nieuwe of Suzanna

en St.-Jeroen of Bantam.

Zieriksee

VBRBIlANDEKANPOLDEll .
ZUIDERND!UWLANDPOLDEIl

bij

Brouwen8_

haven .
t.

Zieriksee

CALAMITEUZE POLDERS
EN WATERSCHAPPEN

BRUINISSB

(Waterschap).

7 80

Willemsstad West
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Bestaat uit de poJden Bruinisae en Stoof.
BtnlG- EN WESTLANDPOLDER • • • •

WATERSCHAPPEN VOOR HET
BESTUREN, BEHEEREN EN BEKOSTIGEN VAN DE ZEEWERINGEN
EN OEVERVERDEDIGINGEN VAN
DE CALAMITEUZE POLDERS OF
WATERSCHAPPEN (zoogenumde buitenheb.....,)
d.

BRUINISSE

(WATBJlSCHAP VOOR HET :BBsnroR

EN BBHEBR DER

WA~G

CALAWTBUZB WATERSCHAP)

VAN HET

• • • • • •

Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1871, nO. 100.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het pt\r
vinciul blad 1872, nO. 79.
Het waterschap bestaat uit bet calamiteuze
waterschap Bruinisse en het waterschap
Ooster- en Sir-Janslancl.
BURG- EN WE$TLANDPOLDBIl (WATEIlSCHAP
voo..

HET

BB.S'1't1UR.

EN

BBHBER

DBIl

WATBRJtBB1lING VAN DEN CAL.AJ,U'I"BVZBN)

Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1871, nO. 98 en
1883, nO. 70.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot ~wering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal
blad 1871, 0°. 77.
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Zieribeeeo
Willemsstad West

G.-..

BJ.ddcr W............

ba

bart

Het watenehap bestaat uit den ca lam ift,'7e"
Burg. en WcstIandpolder en bet ,......

ochap Schouw=.

~,

ST.-FILIPSLAND
•. VRIjEWATERKEERENDEPOLDERS
EN WATERSCHAPPEN
l!BmI!Tnn>oLDBll

107

OuDB POLOEB. VAN ST.-FILIP5LAND •

l7'

RUJlOIRT (W.terocbap) •

88~

Willemsstad West
WiJlemsstad Wca.
Willemaatad Wca'

339

Willemastad Weat

Bestaat uit de poIden Abeabam Wisse,

AotJa·jakoba, Knmen en Willem.

j. INTERPROVINOALE
WATERSCHAPPEN
PoJNs·lblNDIUDOLDD (W.terocbap) •
Ligt in de provincies Zedand en Nootd·
btabant.
Het bijzooder reglement ia opgenomen in
de provinciale bladen 19I~ nO. 101 en

1935. n

O
,

".

TüLEN
•. VRIjE WATERKEERENDEPOLDERS
EN WATERSCHAPPEN
DEUUOOPOLDlUt. .

HOLI.AAJlPOLDBIl .
HOUWlW'OLD'"

(De) .

]OHANN'A-MilIAPoLDD. .
Mt1JmOLDBIl .

,8

,6,
U

III
78

!lcrgaH>p-ZoomWca'
Willemaatad Weat
Ilergco-q>-Zoom Weat
Willemaatad Weat
Ilergco-q>-Zoom Weat
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Om:>-VOSllEllll (Watenchap). . . . . . .
Het bijzoode.r regk:mc:nt is opgenomen in
het ptOviociul b12d 192.0, nO. a,.
Het watencbap bestaat uit de poldets.Hikke,
Kuke, Leguit, Oud-IGjkuit, Oud-Va&JD<Ct, Slabbekoom en VoseJ>ang.
De poIden Hikk.. K<tke en Oud-VOlIOJCU
maken te zame:o uit de ,~rie grootc
polden", de polden Leguit, Oud-IGjltuit,
Slabbekoom en Vogelzang de "Vier
kleine polden".
Het waterschap werd opgericht in 1874.
PoonvullT (Watencbap). . . . . • .
Het bijzooder teglement is opgenomen in
de provinciale bhden 192.0, 0°. 2.3 en
192.3. nO. H.
Het watencbap bestaat uit de poIden
"Baandijk, Ilartehneet, KJau. van-Steelaod, Nieuw-Strij~ Pluimpot" Poortvliet
en Ma1Jand, Priestermeet en Smulzij.
Het watencbap wetd opgetiebt in 1874SLtJISPOLDEJl.

.

.

.

• .

.

.

.

.

• .

.

ST.-ANNALAND (Watencbap). . . . . .
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad J92.0, nO, 21.
Het watene:hap bestaat uit de polden .AnnaVoodijk, B=denvliet, Maria. Oude Land,
Pluimpot (geeL) en Su>anna.
Het watencbap wetd opgeriebt in 1874.

I3H

Blad der Watentutlkaart

Be<gen-op-Zoom West
en Middelburg
Oost
Wi1lemsstad West en
Iletgcn-op-Zoom
West

1]'4

Wil1enustad West
en Betgen-op-Zoom
Wat

19

Willemsstad West
Willemsatad Welt
en. Bergen-op-Zoom

1116

West.

Grootte
ha
STAVBNUSB (Watenehap) • . . . . . . .
Ma.tgareta, Nieuw
Kempenshof.tede, Nieuw-Maartenadijk,
Oude Zuidmoer en Stave:ni&se.
ST.-M.uaTEN'DIJK (Watenchap). . . . .
Het bijzonder t<gIemeoI ia opgenomen in

716

Bestaat uit de polders

de provinciale bladen
191.4,

nO.

192.0,

nO.

1896

en

2.1

WillonuslOd West
Ilergeo-op-Zoom
West, Zicriksec en
Middelburg Oost
Willonustad West
onlletgeo-op-Zoom
West

~6.

Het watenchap bemal uit de poIdeta Grooten Klein Landelt~ MiddeJ!,rvJ, Molen,
Noord, Oude Land. Pluimpot (gcd.),
Ravensoord, Slabbekoom en UitentoNieuwlami.
Het watenehap wet<! opgericht in 1874_
109

Willemsstad Welt

II I

Iletgen-op-ZoomWest

RooLAND (Watenehap) . . . .

Hl

Iletgen-op-ZoomWest

Bestaat uit de polders Broek en Rooland.
NDro'WE ZUIDKOlUU'OLDU. . . . . . . .

10

Ilczgen-op-ZoomWest
Willemsstad West
onllczgen-op-Zoom
West

VAN l!A.AF:rENPoLDBR.. .

. . • . . .

.

(Watenchap
De)
.
Het bijzooder t<gIemeoI is opgenomen in
bet ptovinciaal blad 1920, nO , 2.4Het watenchap bemat uit de polden Dalem,
Nieuwland, Oud-5trijco, Peuke, Puit,
Ra2emij, Sc:bakerloo, Vrouwbelija co
Vijfrienhoodetd Gemeten.
VJUJB POLDEI.S ONDEIl TOLSN

I

b. VRIJE, NIET WATERKEERENDE
POLDERS EN WATERSCHAPPEN
Baon

_t

EN

VaIJBllllGB (Watenchap) . . . . . . . .
uit de poIdeta Nieuwe-, Ooot-a>
Westvrijberge.

91

77

Bbddet W._.......
kaart
<.

CALAMITEUZE POLDERS
EN WATERSCHAPPEN

Willemsstad West
Wl1Iemastad Weat
Betgen-op-Zoom Weat

MOGGBIlSHILPOLDBll. • • • • •
OuD-K.maIlNSHOFSTEDBPOLDBJl.

.

.

SC
IlNlSSll (W.tenehap) . . . .
Boa t uit d. polden Geerttuida, Sehetpenisse en Zoute.
SUZANN'APOLDBll • •

• • • • •
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Wl1Iemastad Weat

a.

WATERSCHAPPEN VOOR HET
BESTUREN, BEHEEREN EN BEKOSTIGEN VAN DE ZEEWERINGEN EN
OEVERVERDEDIGINGEN VAN DE
CALAMITEUZE POLDERS OF WATERSCHAPPEN (ZOOGENAAMDEBUITENBEHEEREN)
OuD-ICmrI:PENsHOFS'I'ZDB

EN

MOGGUSHIL

(WATU.SCHAP

VOOR.

BBJDD.

WA.n· ....·mG

DU

HET

c.A.LAWl'l'EVZB POLDJ!1S) •

•

:aES'1"tJ1J'I.

EN

VAN

DB

• • • •

• •

Het bijzoodet tcglement ia opgenomen in
het provinciaal blad 19U, nO. 112.
Het besluit tot va.statelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal
blad ]913. 0°. 93.
Het waterlChap bestaat uit de calamiteuze
poldctll Mogg=bil en Oud-Kempenaho&tede en de polden Anna-Voodijk en
Bt=I<ttvliet, beid. behOOttDd. tot het
watenebap St._Annaland en bet waterschap Stavenisse.

Willematad Weat,

Beagen-op-Zoom
Weat, Zietibee en
Middelburg OoIt

Grootte
ha
5cHEuENISSB

(WATU.SCHAJ' voo..

Blad der Waterltuf:S..
bar<

HBT llB-

nmm EN BZHBEI. DU W A n a ~ GVAN
HI!T CALUOTBtJZB WATBJ.SCHAP) •

. . •

Iletgeo-op-ZoomWelt

Het bijwoder reglement is opgmomcn in
het provinciaal blad 1871, nO. 12.0.
Het besluit tot vaststelling van de grenzen
van de wezke:n tot zeewering of oeververdediging ia opgenomen in het provinciaal blad, 1872., n O, 81.
Het watetsc.b2p bestaat uit het caJamiteuz.e
Wlltenehap Scberpenissc en de poIden
Poortvliet (van bet Wlltenehap Poortvliet) en de Houwer.
SUZA.NNA.

(WA'J'ZUCRAP voo..

RBT BEST11t1B.

:sN :aBJIBD. DBll WATE1JC!IEI.ING VAN DEN
c.AL.uII'IEUZEN

POLDD). . . . . . . .

Her bij>ooder ..gkmcnt is opgmomcn in
bet provinciaal blad 1878. 0°. 62.
Het besluit tot .....telling der gtcnZCD van
de werken tot zeewering of oeverderdediging is opgenomen in bet provinciaa.l blad

Wl1JemssUd Welt en
Iletgeo-op-Zoom
W....

1879, n O, 76.

Het waterschap bestaat uit den
calamiteuzen Suzannapolder, behoorenclc'
tot het Wlltenehap St.-AnnaJaod, de poIden Anna-Voodijk, B=denvliet en Oude
Laod, beboo=de alle drie tot bet WllterIChap SL-Annaland en den polder Rav..,...
oord, behoo=de tot bet Wlltenehap SLMautcmdijk.

6

79

Grootte
ha

WALCHEREN
•. VRIJE WATERKEERBNDE POLDERS EN WATERSOlAPPEN
. . . • .

96

•••••.•

8

StNl'-JOOSLANDIOLDD

>87

BIJLBVBLDPOLDD.. . .
~LDD

Nmuw-

EN

OuNJP'OLDU.. .

118

RAPzNBuaGPOLDD.

11

ScHOUUOLDD. .
StlZANNAIOLDD. .

WALCHUEN (PoLDD)
Het bijzonder Iegkmcnt is "P8""omen in
de proviDciaJc bladen I9~'~ 0°. I'. 1917.
nO. 17 en 1936, 0°. }8.

De polder bcotut uit de ~ S
'ge po~
Ilartod"" of Molen,
Boooe,
~, ~ Kak, N06ldemieuwland,
Oootcmiei>awland, Otonjebooch, Oude:haven, Vrouwe, Walcbettn, Wclzinge en
bet afgesneden deel van de Oude Middel·
butgtebe Haven, omvat alle gronden en
wateren. gelegen in den polder. en i.
verdeeld in Noord-, Oost-, Zuid- en
Westwatering.
De polder 11 be1aat met bet maken en onderhoüden van al de werken, noodig voor
watetkeering en oeververdediging van
den polder; van de .lui=. de gemalen
en andere afwateringsmiddelen, van de
wogen, wauvan de onderhoudsplicbt op
hem rust en in bet algemeen van al de
werken. welke in het belang van den

... .

80

'084
1799"

Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
M'Jddelbutg
Middelburg

West
West
West
West
West
West
West
West

Grootte
ha

Blad du W . _
kuIt

polder moeIe<1 wotden in Itland gehouden

'" gemaakt.
De polder wad opgericht in I 119.

Middelburg W...

WII.!IBLMINAPOLDlUl

b.

VRIJE. NlET WATERKBEIU!NDB
POLDERS EN WATERSCHAPPEN
0,6
8

ÛD.m'IAAN>OLDD. •
CL.uINAPOLDEI. .

HOUWEUOLDBk

JOHANNAJlOLDBI,.

7
.

33

MOLllNPOLDBa (Arnemuiden)
MoLllNPOLDD. (Nieuw- '"

.

.sj

MmDELB01lGSCHB POLDBIl •

S•.-JoooIand)

2

.

Mo"TJD.EIIOLDU. .
NIEtJWD.~LDD..

OuJ>.ST.-JoosLANDI'OLDD. .

W AAIENBUIlGPOLDmt

1°

'"
266
'1

Mlddelbwg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Midde1burg
MiddclbuIg
Middelburg
Middelburg
Middelburg

W...
W .
W...
W...
W .
W...
W...
W...

W...
W...
W...

NOORDBEVELAND
•.

VRIJB WATERKBEIU!NDB POLDERS EN WATERSCHAPPEN

AoUAANSJlOLDD. •

19

ALnn.mNPOLDBI.

10

MiddclbuIg Coat
Midddburg Oost

HmulJANnPOLDBIl

P 1

Middelburg OoI.

69

Middelburg OoI.
Middelburg W...
en Zkrikace

en West

'.8
OuD- ZN' Nmuw-NooaDBBVELAND (Waterschap) . .

2208

Middelburg OoI. '"
Zleriksee

G.-.e
ha

Blad der Watentaaq..

but

Bestaat uit de polder1 Nieuw-Nootd.beveJand

en Oud-Noordbc:veJand.
Som.s~LDBa. •

.'

'471

.66

SPIBlUNGPOLDEJl

STADSJI'OLDBa..

60

T01ENPOLDBR.

Z+I

uz

.60
VRIJE, NIET WATERKEERENDB
POLDERS EN WATERSCHAPPEN
p. B!)!fIJrsPOLDBa. . • • . .

,.,

GEEUDIJItPOLDU
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Middelbutg
Ooot
Middelburg
Oost
Middelbutg
Middelburg
Zicriksee
Middelburg
Middelburg

West en
West en
Oost
West en
Oost
Oost
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.

.

.

.

.

K.uDENSNIBt1WLANDPOLDU .

31

"7

K.üfpBllLANDPOLDEI.

4f)

ÜOSTPOLDD. • • • .
OuD-KORTGBNXPOLDHIl

'71

RIPPOLDEll..

147

.

.

.

.

WBS'D'OLDHIl. .

.

.

~

66.

WI$5E.K:BllIDOLDBI. •

t.

Middelbutg
Middelburg
Middelburg
Middelbwg
en Oost
Middelburg
Middelburg
Middelbwg
Middelburg
Middelburg
Zicriksee

Oost
Oost
West
West
Oost
Ooot
West
Oost

Ooot en

CALAMITEUZE POLDERS BN WATERSCHAPPEN.

ANNA-FIlISOPOLDD..

.

• •

.06

JAXO.A.POLDBll • . . . . . .

·96

JONJCVllOUW ANNAPOLDBll. .

'"'47

1.EENonT-AliIlAJLUOlOLDEI. .
ONat1STPOLDU •
VLlBTEPOLDJ!Il. .

• • .

• .

33 8
'17

Middelburg West
Middelburg West
Middelburg Ooot
Middelburg Ooot
MiddelbutgWest
Zieriboe

GlOCltte

Blad der W.ters.....-

ha

bart

WATERSCHAPPEN VOOR. HET
BESTUREN, BEHEEREN EN BEKOSTIGEN VAN DE ZEEWERINGEN EN
OEVERVERDEDIGINGEN VAN DE
CALAMlTBUZE POLDERS OF WATERSCHAPPEN (ZOOGENAAMDE BUI-

J.

TENBEHEEREN)
JONXYSopW'

.ANNA.. (WA1"USCH.AJ' voo.. HET

BE$1VU1l ZN' :BI!H1!EIl

'bD.

WATBllD!OD.ING

VAN DEN CAL.UaTBV2:BN' POLDEIl).

Het bijzoadct reglemcilt is opgenomen in
de provinciale bladen 1871, nO, lOS en
1918, nO. 21.
Het besluit tot vaststelling der g:rcnzeo. van
de wcUen tot zeewering of oeververdediging is opgenomen io bet provinciaal
blad 1872, nO. 86. i
Het waterschap beltaat uit den C:ll.1a.püteuzen
J~w Ar=PDjder en de polden
Adriaana, Kata en o,os~
LuNn8l.T-A»AH.Ur. (WA1"BUCHAJ'
voo..
,

.

HBT BBSTUt1& EN B.8KE8ll DEll WA.TBJlXEBlUNG VAN DEN CALAIllTBVZBN :POv

DBR.) • . .

• • • • I'

•

•

•

•

'.'

•

•

Het bijzonder reglemeot is opgenomen in
de provinciale bladen 1883. nO. 18 en
193..... nO. H.
I
Het besluit tot vaststelling der greo.zeo van
de werken tot zeewering of oeververdedi·
ging is opgenomen in de provinciale
bladen 18S), nO. 6" ]927. n~ ]8 en
193" nO. ,6.

Middelburg O<>ot en
Zierikaee

BladdetW...........
"kaart

Het waten<hap bestaat uit den c:oJamI.
k . . . " Lecndert-Abnbampolder en de
polden A1kklein, Ka.. en Oud-Noordbevelaod.
ÜN&UST. ]AIOBA EN' ANNA·FIUSO. (WATEI.SCHAP

voo.. HET

WA~G

1'01.0....)

BBSn.TtJa J!N JlBfIED. DB

VAN

DB

c.u...uaTatJZB

•••••••••••..•

Het bijzooder ttglen>ent is opgenomen in
bet provinciaal blad 1917. nO. 44Het bea1uit tot ......teUing der g<cnzen
van de werken tot 2.Ie:e:WeJÏDg ol oevez.
verdediging is opgenomen in de provinciale bladen ]8,9, nO. 77 en 1918.
n O , J7·
Het waterlCb2p bestaat uit de calamiteuze
poIden Anna.Prïso, Jakoba en Onrust en
de polden Heerjansz. Maria en Rip.
VLIBTB. (WATD.SCHA.P voo.. HEI' DS'nIU"
EN mDiEEI. DB

W A ~ G VAN

c.u..ulrnuzEN POLDU.).

DEN

• • • • • • •

Het bijzonder ttglen>ent is opgenomen in
het ptovinciu.l blad 1871, nO. 106 en
1 93'" nO. , ...
Het bealuit tot vut:stdli.ng der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in de provincialc
bladen 1871, nO. 87, 1879. nO. 109 en
O
1934. n , H·
Het watencbap bestut uit den alamit:cuzen
VIietepoIder en de poIden Nieuw-NoordbevelaDd, Toten en Wweketke.

•. tnTWATERINGSWATERSCHAPPEN
HBsaJ~sz

c.

A. (WATBRSCHAP

tIITWATDJNG VAN DB POLDBIlJ)

voo..

DB

• •

• .

Het bij200der ttgkment is opgCOOtneD in
de proviocialc: bladen 1910, nO , 19 en
192.6. 0°. 16.
Het watoncbap bcoaat uit de poleien AnnaPtiso, IümpeolDic:uwland, K.mp".... nd.
H=janu. Jakob&, Ontuat en Rip.
Het watctscbap beatuwt en oodcd>oudt de
ui_tctingaoluia van den Heetjanaz,.
polder, de 8""""'"icbappelijkt ui_Iedngagtul van die s1ui. tot bet Vcct8't,
de spuikom met apuialuis en .puidammen
en in bet s18""""'" alle wuken, welke
zijn of zuI1en "",telen aangelegd om de
uitwatcringsgtul op de vcteischte diepte
te houden.
Het watoncbap wetd opgtricbt in 1879.
STADS c. A. IN NooI..DUVELAND. (WATU.SCHAJI

VOO.. DIl t1IT'WATDING VAN DB

>OLDD.S)

••••••••••• ' •••

Het bijzooder ttgkment is opgenomen in
bet provinciaal blad 192.0, nO. 30.
Het watcrachap bestaat uit de polden
Adriaans, F!ederib, JonIcvtouw Anna,
Ooot, Oud-Kortgene, Stads en West.
Het watoncbap beatuwt en onderhoudt de
twee uitwaterinpsluizen van den Stad&polder. den oergaatboezem. de .puisluis
met bescbociing, de .puikom en den
nooldelijken en OOIte1ijken dijk daarnn,

1167 ") Middelbutg <loot en
West

de uitwatttiagsg<uJ en in bet aIg=cen
alle werken, _
ten dienm der ge-

""""'lehappclijke uitwatering zijn of
zullen wonlen aangdegd.
Het waterschap werd opgericht in 1871.
WILLHM: C. A. IN NOOllDBBVBLANO (WATEll- .
SCHAP VOOI\ DB t1ITWATBUNG VAN DB

POLDB1lS)

• • • • • • • • • • .-. • •

.'

, _ 0) .MiddelbuIg Ooat

Het bijzonder reglement is opgenO.QlUl in
de provinciale bladen ]9%0, 0°, 3I en
1918, nO. zo.
I
Het wotencbap bestIllt uit de poleien
Geersdijk, Msria, Toten, Vliet<, Willem
en Wissekerkc.
Het waterlchap bestuurt co. onderhoudt de
gemeenschappelijke watedeid;ng in den
Willempolder met de daartoe behooteode
duikers, den spuibo=m, de uitwatetiog>sluia .." dien polder, de uitwatttiagsg<uJ
en in bet aIg=cen aIle wW=, _
ten

dienm der 8"lDC'Nlscbappe1ijke uitwatering zullen wonlen aangelegd.
Het waterschap wem opgericht in 1868.

ZUIDBEVELAND
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VRIJE WATERKEERENDE POLDERS EN WATERSCHAPPEN
ANNA-M..uuAPoLDSIl . .

BA.ULAND. (Watencbap)
Bcttut uit de polden Bea rland • Bu.dandmn., Groot< Jtein?ut. Kamer (gecI.),

86

ua

BergefH>p-Zoom
Weat

Midde1borg Ooat

G<ootte
ba

Bh<! der Watentaata-

kaart

Kloioe Rcinout, Molen, Nieuw-Ovezande
(ged.). Oudchnclen, Quiskoot, Sto=.
Zak (ged.) en Zuid.

JlooNmooLDD. . . . . • . . . . . . . •
BLIlEDll WATlWNG........,..,. huma. (Wa-

Ij

tcnchap De) • • . . . . . . • . . . •
Beataat uit de poleien Bun:n, De Breede
Watoring beweaten Iencke, Kaan, KOOlde, Snoodijk en Stonnezaode.
EBum BATPOLDBI.. .

9699

.Middelbutg Oost

Midde1butg Oost en
lletgeo-op-Zoom
West

~ll

Bergen-op-Zoom

60

.MiddeJ1Ntg Oost
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J)02
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1!MANum.PoLDD. . . . . • . .
HoBDIW<NSULU (Watcnchap)
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'3j
8j

''7
KatnNINGBN (Watcnchap).
" .
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West
.Middelbutg Oost en

Bergen-op-Zoom
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119
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9l
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.

'7l
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_ . ui. de poldeto Frodericus, Oootcr-

661

Midddburg <>oot
Middclbwg <>oot

1024

Bctgen-<>p-Zoom

n8
87

Middelburg <>oot
Iletgen-op-Zoom

4'

Bctgen-<>p-Zoom

dl

Bctgen-<>p-Zoom
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Weil
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Weil
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Weil
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Midddburg <>oot
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MiddeJbwg
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Middelburg
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Ooat
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Ooat

VRIJE, NIET WATIlRKBBRBNDB
POlDERS EN WATERSCHAPPEN

BI.OBDn~ EN ZUSTBUOLDBJl. .

Middelburg Ooat
Middelburg Ooat

• • • . •

Nu.. (Watenehap De)
~t uit de polden Ktuiningen, Lange
Nicuwland. N()()%(f- en Zniddenid. Ptooie,.
Roode en Zuidzak met Schouwcrwecl.

llumlNPoLDJlU

VAN

P-mnRUOLDD. . . . • .

"9

~Zoom

GozscHB C. A. (Watenehap)
_
uit de poIden Goeocbe en Pier- en
Pinb.

H.

MiddeJbwg Ooat

HAVBNTJll VAN BIBZ:BLJNGUOLDU .

1iDuNPoLDD. •
Ko.aNGSI'OLDD • .

• .

• .

KLuBllNDIJU (Watenehap).
Btatut uit de polden Moonikeo en NieuwKnbbcodijke.
M.uGSPOLDBI.

•

'9'

'0'
~l

W...

Midddbwg Ooat
Mv!dcJborg Ooat
MiddcIburg W... en
Ooat
Betgen-op-Zoom

W..t
66

Iletgen-op-Zoom

120

~Zoom

.6,

MiddcIburg Ooat

W..,

(Watenehap).
_
uit de poIden F>emia, HIJ8O, Ju>Vlerlooo, Kaoccl. Middelzwûc en VIi<gMmDIl1ZWAIUl

uit.

W...

NIBUWlI KJ..uma.TPOLDBJl.

N...".,. W ~ T (W....ocbap) .
Bestaat uit de polden Nieuwe Westluaaiert
(Bonelen) en Nieuwe Westkruiert
('..Hcer-Attndakerke en '..Hee=hock).
Nmuw-SüBINCEPOLDU. .

(W.teIocbap)
Beataat uit de poldera NieuwJande (ged.),
NiatNtelIe, Willouts en Zak (ged.).
OonooWD. ('..Heer-A=>dakerkc:).
NlSSll-STJ!LlJl

OuoB KaAAII!JlTPOLDBJl.

(W.teIocbap)
"
Beataat uit de poldera Bluekop. (ged.),
Calange. Holle, Holleste1le, Nieuwlande
(ged.), Nieuw-Ovezande (ged.), Ot=Lieve-Vrouw. Oud-Ove2:ande. St.-Antonie, Verlorcnkost en Zak (ged.).

ÛV1!ZAND'

"9l
,6%

Midde1burg Oost
Middelburg Doet co

Weat

'41

Middelburg Oost
Oost

.6,

Middelbutg

'9
448
7ll

Midddbutg Oost
Middelbutg Oost
Middelburg Oost

177°

Middelburg Oost

PEaPoNCHBIU"OLDBJl (DBo-) .
'S-GUVBNPOLDBJl (Waten<:bap)
Ileataat uit de poldera Heer-Geerts, Ko=
en '&-Gtavenpo1dcr.
's-Hsn-AaENDsItEJWS (W.terocbap) .
Beataat uit de poldera Ankevere, Louise.

Nieuwek:amer. Nieuw Landck:e, Noordland, Nootthak, Oosterguite, Ooster1and,
Oude Kamer, Oude Nieuwlaod. Ouweland, Pieten, PJate. ·a-Hcer-Arendakerke.
Ste1Ie, St.-Pieten, UiWag, Vlaandertje,
WeateIguite en Zuiderlaod.

V AUENtSSBPOLDD.

.

Grootte

ha

Blad der Waterstaatsbut

_. CALAMITEUZE POLDERS
EN WATERSCHAPPEN
BoRSBLBPOLDEIl. .

.

Middelburg Welt en
Oost
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Bergen-ol,>'Zoom
Weot

•

ÛOST:BJiVELANDPOLDBa.

WILLBM-ANNAPoLDEIl .
ZllrlWElULANPOLDBIl. :

ti.

WATERSCHAPPEN VOOR HET
BESTUREN, BEHEEREN EN BEKOSTIGEN VAN DE ZEEWERINGEN EN
OEVERVERDEDIGINGEN VAN DE
CALAMITEUZE POLDERS OF WATERSCHAPPEN (ZOOGENAAMDEBUITEN-

I"

"

BEHEEREN)

BoJ.SJ!LB

(WATERSCHAP VOOR HET BESTtlUB.

EN' BEHBBIl DRIl WA..'rEIlKBBJUNG VAN DEN'

CAl.A),(lTEUZEN POLDER.).

•

.

.

.

•

.

.

Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 190J. nO. IJ~ en
1919. nO. 88.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van

de werken tOt zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provindaal
blad 1906. nO. II3.
Het watenehap bestaat uit den caJamiteuzen
polder Boncle, de waterseb2ppen ElIewoudsdijk. Nieuwe Wcatkraaiert, Ove-

zande en de polders Konings, Nieuwe
Kraaiert. Van Cittert en Weatkraaiert.

Middelburg West en
Oost

Grootte
ba
00sTevm..AND

(WATDSCHAJI

mtS'I1JUJ. EN :BJlHJlE1 DB

TOOR.

Blad der W...........

bar!

JmT

WA~

VAN DJ!N CALAKITBtJZEN' POLDD). .

.

.

Het bijzoodcr ..gIemcnt is opgenomen in
het proviociaa1 blad 1871. nO. 10%.
Het beoIuit tot vutsteIfulg der g=zcn Vlltl
de werken tot =-ring of oevuvucIcdiging is opgenomen in bet provinciaal
blad 1872, nO. 82..
Het ...tcnebap bestut uit den c:aIami=
polder Oootbevdand en den polder
Wilbelmina.
WILLDl-ANNA. (WATUSCHAP voo.. HBT
ll.!STtJlJa EN 1IBHm!1 DU. WATBl..XEBUNG

VAN' DEN CALAKITBtJZEN' POLDBa). .

.

.

Het bijzoodet tqlkmcnt is opg=omcn in
bet pto.mciaal blad 1871. nO. 104Het beoIuit tot vutsteIfulg der g=zcn
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in bet pro-vinciaal blad 1872. nO. 8....
Het waterschap bestaat uit den calamîteuzel1
polder Willem-Anna, de ...tcnebappcn
De BlOede W.tering bewea_ leneke.
OoItenwakc. 's-Graveopolder en den
polder Haventje van Biezelinge.

Middelbwg Ooot
en Berg=-<>p-Zoom

Weat

ZDOIElUlAN (WATERSCHAP VOOR HET 1IIB-STUUa EN J1BH1lJ!ll DU WATEJl.lO!l!J.JNG

VAN DEN CALUaTElIZ2N POLDER). .

.

.

Het bijzonder reglement is opgenomen in
bet proviociaal blad 1901. nO , 96.
Het besluit tot vutstelling der grenzen van
de wuken tot zeewc.ring of oc.vcrvcr-

Ilergcn-op-Zoom

Wea.

Grootte
ba

Blad der W............
kaart

dcdiging i. opgenomen in het provinciaal
blad 1902., nO. 48.
Het watetsehap bestaat uit den ca1amiteuze:n
polder Zimmerman en de polden Ema-

nuel, Frcderika en Reigenbetgsche.
,. UlTWATERlNGSWATERSCHAPPEN
SLUIS AAN DEN OoSTBRLANDPOLDBIl (WATlUl4
SCKAP VOOR DB UITWATBlUNG DOOR. DB)

UH')

Middelburg 000'

Het bijzoodet reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 19%0. n O, 2.6.
Het waterschap bestaat uit het waterschap
Oud- Wo1faartsdijk en de polden De-

Perpoacher. Heeten en Oostnieuwhtnd.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
uitwateringssluis in den dijk van den
Oooterlandpolder eo de buitcngeul; de
duiker en den binnendijk ten oosten van
den Frede.ricuspolder en ten Dootden van
den Heercnpolder. de waterleid.i.ngen.
beuleo en bruggen. welke gelegen %ijn

tuaschen bovengenoemde sluis en duiker
en verder tot aan den duiker tu.ssehen den
Heeren- en den De Perponcherpolder.

voor zoover de heulen en bmggen zijn
ge1egen onder en in de opcnbate wegen.
de kode, 100- en ludplut>cn en andere
wetkeIl, welke gcl~ zijn vóór en bij
de uitwateringssluis en in het algemeen
alle werken. welke ten dienste der gemeenscbappelijke uitw1ltering %ijn of zullen
wotdcn aangelegd.
Her waterscbap werd opgerieb' in .88,.

93

Grootte
ha

BW! der W.ren......
kaart

SLUIS IN DB PIBT (WA'I'EllSCHAP VOO" DIl
UITWATE1UNG DOOR DE).

.

.

•

.

.

.

.

lloo·)

Het bijzoode: reglement is opgenomen in

Middelburg Weat en
Oost

het provinciaal blad 192.0, 0°. 27.
Het waterschap wordt gevonnd door bet
waterschap 'a-Heer-Arendakerke en de

polders Broeder-co·Zustef. Nieuwe Kraaiert, Nootdktaaiert, Nieuw-Sabbinge, Oost,
Oude Kraaier., &benge, Weaterland,
Westke.rkc en Westktaaiert.

Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
uitwateringssluis in de Piet met de buitengeuI en de bemalingsinriebting, de k2na1en
en watetleidingen in den Schengepolder.
welke dienen tot ~ afvoeren van bet
water van bovengenoemde polders en
waterschappen; de duiken, welke zich in
die kanalen en waterleidingen bevinden.
de los-en laadplaatseneoandere werken. in

het belang der scheepvaart gemaakt, welke
gelegen zijn voor de sluis, desluisW1lcbt:e,n..
woning en in het algemeen de werken,
welke ten dienste der gemeensebappelijke

uitwatering zijn of worden aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in 1911.
VALIJlNlSSI!GIltIL (W.tenebap De) . . . .
Het bijzonder reglement is opgeJ;lomen in
de provinciale bladen 1910, 0°, 28. 1931,
n O, 46 en 193.... n O, IJ.
Het waterschap bestaat uit het waterae:hap
Ktabbendijke en de polden Emanuel,
Maags, M.re, Oost, 5ttoodotpe en Va!kenUae.

94

/

90'.)

Ilc:tgen-op-Zoom

Weat

Grootte
ba

Blad der Waterstaatsbar<

Het waterschap bestuurt en ondemoudt de
spuialuis. den spui~ de boeumlcade
en de uitwateringsgeuJ.. gelegen vóór den
Emanuelpolde.r; de uitwateringssluis van
en de waterleiding in dien polder. den
duiker in den dijk tusseben den .Valkenisse- en den Emanue1poldet. de wat:crlei<üng in den Valkeaissepoldcr .... den
voomoemden duiker tot den duiker van
den Nieuw-Knbbeadijk<poldcr. dc2=
duiker. de waterleidjng in den NieuwKrabbcndijkepolder .... laatstgenoemden
duiker tot den duiker van den Maagspolder en den dijk tusschen deze en den
Nieuw-Krabbendijkepolder en in bet
algemeen alle werken. welke ten dienste
der uitwatering ..ncn wonlcn aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in 1879.

J.

INTERPROVINCIALE
WATERSQiAPPEN

DAMESl'OLDU..

(WatttlCbap) . . . .

%10

Ilergcn-op-Zoom
West

. %2.9

Bergcn-op-Zoom

Ligt in de provincies Zeeland en Noord-

bt2bant.
Het bij%Onder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1909. nO. 119. 192.9.
nO....8. 1933, nO. 13 en'19H. nO. 17.
HOGUWAAllDPOLDU (Wate.nebap). . . .
Ligt in de provinCÎCI Zce1and en NOOMbt2bant.
Het bijzonder reglement ia opgeoomcn in
de: provinciale bladen 1916. n-. 2.1 en
t9H. nO. B.

7

West

91

Grootte
ha

BJad der Waterataats-

kaart

ZEEUWSCH-VLAANDEREN
••VRIJE WATERKEERENDEPOLDERS
EN WATERSCHAPPEN
ANGBLINAl"OLDEit .
CLALuoLDIOl

(Waterschap).
(Biervliet) .
GIlOBDB SN BAANST (Watcnchap) •
Bestaat uit de po1dcn !lunst, Blob, CJcijbcms, Gcratd-de-Moots, hen, Kleine,
Nieuwe Gtoedcschc of Oudc-ijve, Oude,
Oude-Groedsche~ Prooet,. '.-Graven,

DIJCIOlEESTBIlPOLDER
EUSAlJBTHPOLDB1\

Stoute of Zoute en Tuin.
GIlOOTB SN K1.mNB !sABJn.LA (Watcnchap)
Bestaat uit de polden Grootc Isabe1la en
KIcine habclla.
G.oor- SN K1.BIN-BAABZANDB (Watenchap)
Bestaat uit de polders Buizen. Elisabetb.
Gl.teIarc, Golco, Hcetco, Hendrik, VeerlCbe of Vene. Kldn_BaarzaMe. NOOtdwesthoek, Puuia, Roodc, Sch'!!egPUe,
Steenco, Volac, Zuidkerkc, Zuidooothock
en Zuidwesthoc:k.
GROOTB ST.-ANNA EN NIBUWBHOVEN(Watertehap).
Beo...t uit de poldcn Gtootc S~-A.noa en
Nicuwehovc:n.

2.47
72.6
344
279
1076

Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen

Wcat
West
West en Oost
West
West

61

Neuzen West

72.4

Ncu= Wcat

193

Sluis en Neuzen West

lbuzGATPOLOJiIt .

132.

Ha1.DIJItTE ZWAJlTEPOLDEJl

'3
304

New:en Oost
Sluia
Hulst
Sluis en Neuzen West

HERTOGm-HsDWIGSPOLDER

KADZAND (Watenchap) .

96

32.71

Grootte
ba

Blad der Watentaats--

but

_ t uit de poIden Antwerpc<, Bewesten-

Tethofstcde, Eiken, Guo- en Grubeke,
Groot<: Bladelinga, Groot<: Loodijk,
Kapelle, Kasteel, Kleine Bladeling, Lij&bette, Mettenije, Oudehnd...be, SintChristol!èJ, St.-}ans, St.-}oria, Strijder&gat, Vicd>ondetd, Vietboodetd-beoootenTerhofstede en Zuidzande.
KANAALPOLDBR.

.

.

86

.

.a

K1.mNB MOLBNPOLImIl .
K1.BINE STBLLEPOLDD. .
lCoNtNGIN-E.w:J.LuoLDU. .

79

199

!CoNINGINNEPOLDBIl.

'9l
494

KOUDEN POLD.Blt .
KRt1ISPOLDBR.

.

.

.

1.oozEPoLDEll

.

.

.

LoVEN EN

Wn.t.EMSDU:Il

Bestaatuitdc~Lovc:ncn

Mm.oJlOLDU.

. . .

MOS~LDBR.

(Watc:1SCbltp)
Willcmakerkc.

'17

Hulst
Neuzen Oost
Neuzen West

1115

Neuzen Oost

41 8

.

. . . . . . . . . . . .

NIBUWE HAVENPOLDBIl .

746
II
6zt

.

.

.

.

.

.

.

.

(Watcrlcb:ap Toor
bet bebeet en oodetboud w.n de Nol
tuaaeben den Kouden- en den Lovenpo1det) . . . . . . . • • . . . . . .

Neuzen Oost
Hulst
Neuzen Oost
Hulst
Neuzen West
Neuzen Oost
Hulst
Neuzen Oost
Neuzen Oost

'4'

NoL KoUDEN' EN' l..ovBN

Het bijzonder reglement is opgenomen in
O

het provinaal. blad 192.°. n , " .
Het watc:1SCbltp bemat uit den Kooden
Po!det en bet watc:1SCbltp Loven en
WillemsItetltc:.
Het is belast met de instandhouding CD.
vetdediging det Nol.
Het watenebap wetd opgericht in t878.
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ba

Blad der Waterstaabkaart

• • • •

%z,'0

Neuzen Oost
Neuzen West

(Ncderlwdsch gedeelte).

,68

HuIat

Grootte

'1"EJlNEuzEN.

NOOR.DPOLDEll BIJ
PAULINAPOLDEJl

I'J.ospllUOLDEIl

• • •

STAD-FIUP'INUOLDEJl.

.,

V AH-.A1.sTmNPoLDEJl • . •
VAN-])~LDEa . . . .

V AH- WUlJCIC.Ht1JJSEPOLDlUl.

.s

Neuzen Ooot

."

HuIat

21.
"

Neuzen West
Ne\tten Oost

898

Neuzen West

'34

Sluîa

"7

NelûeO Oos[
Sluis
NclûeO Oost en Hulst

VI!I.B8NIGDB POLDEI.S VAN OsSBNlSD (Wa-

tenehap De). . . . . . . . . . . . •
Bestaat uit de polders Hoogland, Nijl en
Ser Attnd•.
WILI..EM-!.BoPOLDPOLDEIl (Nederlandsch ge-

dcelte)· . . . . . . . . . . . • . . .

b. VRIJE, NIET WATERKEERENDE
POLDERS EN WATERSCHAPPEN
AAN· EN GBNDI!JU)'J"" (Watenehap). . .
.A.umENBuaGSCHE-HAVBNPOLDBa. . .

. .

AlIsnAu!, RmT- EN WllLJ'SD'JE (Watenehap)
Bestaat uit de polders AbsdaJe en Riet- en

'04

17,U

Wulfsdijk.
.

l7'

AV$TE.IlUTDOLDBIl

90

AwEu..uoLDBIl.

,68

At1n.ICHEJIOLDBll .
BZOOSTEN BUJ-BENOOIlDENPOLDD.
BEOOSTEN- SN BBWESTEN-BuJPOLDBll .

BBoosTBll-EJmB

EN

HOOGLAND-VAN-ST.-

KalILS (Watenehap) . . . • . . . .
BEtJIJlLSJ'OLDER

977
1 91 0

Neuzen West
Neuzen West en Sluis
Neuzen Ooot
Neuzen Ooot
Neuzen Oost

. . . . . .

. . . . .

lOS

Neuzen West en Sluis
Neuzen West

969

Sluis

994

Sluis

IH1

BE'WESTEll-E.J!.DbBENOOIlDEN-5T.-Pm1'nsDIJK: (POLDBR). . . • • . . . . • •
BBWESTBa-EsDE-BUUIDEN-ST.-PDn'Jl1SDIJK:

(polder) . • • . . . . . . . . . . . .

98

Grootte

ha

Blad de< Wa..........
kaart

polders Bc:wesrer-Ecdebezuiden-St.-Pietersdijk en Papen. te ge-

Bestaat uit de
dcdte • . . .

."

BJ1!ZENPOLDBR •

4ll

BoNTEPOLDU

•

101

BIULSPOLDEJ\.

•

l
87

BR.UGSCHEVA.Aa:r OP KANAALPOLDIUl

Bua.G-

u,

EN ZOtrrBLANDSPOLDlUl •
•

.n

CATHAJUNAPOLDBJl

41'

IkrrPoLDEJl

•

Ca..umPoLDEll

•

8,'0

•

DBX~LDEil •

DIOWlIDEPOLDER. .

1 79

EILAND EN BIlANDI<lUlBI< (Watencb2p)
Bestaat uit de polders Brandlueek, Jeroni-

9"

Neuzen West en Sluis
NeuunOoc.
Neuzen West
Neuzen West
NeuunOoc.
Neu= Ooot
Neu= Ooot
Neuzen West
Neuzen Oost
Neuzen West en Sluis
NeU2'..en West

mus, Kleine Oudemans, Ktakeel, Kruis.
Marguerite, Oude Pusegeule, St.-Joris,
St.-Lievens en Vrije.
EucENtAPOLDEJl

•

.

•

•

.

.

•

•

.

•

•

•

(Watencb2p) . . . . . . .
Beataa. w. de polden Groot ol Oud-Fetdioaodus en J<Jein- of Nieuw-Ferdinaodus.
FUDlNÁNDUS

FlUPPINEPOLDBR. •

.

GEElt.Tl.UIDAPOLDU.

.

•

.

.

•

•

GELLINJ(p()LDBR.

•

•

•

.

•

•

•

•

GENBllALB PRn-l5-WILLJD,(p()LDBR. •

Neuzen West en Oost
Neuzen West
NeuunOoc.
Neuzen WClt en Sluis

Bestaat uit de polders Catba.lijne. Dietken-

steen, Generale Prins·Willem ae gedeelte,
NieuweveJd, Oude Puaegeule, St.-Filipo,
Vrije en Vijfboodenl-in-beoooten-Eede.

GoEscJm

PoLDU

GotmBNPOLDD

.

•

•

•

.

.

.

GR.OOT-CAlasaomot.J).D •

Neu= Ooot
Neu= Weat

Neu= Ooot en Hulat

99

B1ad der Watentaatskaart

GI.OO'1'B

BooM EN

GooD5VL!BT (WATBI.-

l04

Neuzen West

lO
lOl

N = West
Neuzen West

..8

Neuzen West

GaooTB HEm.:JCUSPOLDEIl. . . .

40l

GaooTB HOJSENSfOLDEa.. . . . .

76l
a77
a89

Neuzen
N=
Neuzen
Neuzen

19 8
,6,
la6
981

Huht
N = Ooot co Huht
Neuzen West
NCU2Ctl Ooot co Huht

.

181
'04l
lOl

.

IU 2

Huht
Neuzen West en Sluis
Nettt.en West
N = Ooot

SCHAP)

••••.••••.•••••

Bestaat uit de polders GoocIavliet en Grootc

Boom.
GaooTB Co1lNl\l.lAPOl.OR. • • • . • • .
Gaoars- EN ltI.J!INIl Zoura. (Waterschap) .
Bestaat uit de polders Groote Zoute en
.Kleine Zoute.
Gaoars- EN l<LI!lN,ZVlDDIBPB (Wa'enchap)
Beltaat uit de polden Groote Zuiddiep en
KJcin.Zuiddiepe.

GaooTB J~-BENOOanEN (Polder)
GaooTB JONI<V10UW-BBZUIDEN (Waterschap)
Beotaa' uit de polden G.-. Jonkvrouwbexuiden en Groote Oudemaos.
GI.OOT--KmLDRECHTPOLDBR.
HAVIJ:POLDBI. • . .

. . . .

. . .

~LDn

.
(Watenebap).
Beataat uit de polden G.-. Hcngadijk,
Kldnc Hcngadijk, Rummcndijk, Schapen
en Zoute.

IbNG5- EN RmoaI.SDIJIt

HULS'J'BIlNIBt1WPOLDBll

•

.

.

.

.

.

.

Is.uELLAPOLDBR. BENOOR.DEN .A.u.DENBUIlG
JONG-BAAllZANDJ3POLDEIl

K»mV~LDD

.

.

.

.

.

.

.

West
Ooot
West
West

Beataat uit de polden Kanisvliet Binnen.
Kanisvliet Buiten en Lippeos.
KAPBLI..EPOLDU.

• • • .

K.mvrr:ENroLDEI. • .

. .

KLmN-CüoRONPOLDD .

100

IJZ
al
70

NCU2Ctl Ooot

Sluis
Neuzen ÛOIt

•

K1.EINB

CoRNBLlAPOLDBil •

• • •

• • •

Kl.E.INB H!NB.Icus- OP ANNExPoLDBIl. .
lCuuNE ]ONKVJlOUW-:BBNOORDBNPOLDBll •
K1.BIN:B LoDIJDOLDER . • . . . . . .
KLlm-m PAS- OP WAESBIUlGHBPOLDEB.. • .

KLBINB

ST.-Ar.BBRT-oP

Grootte

Blad der Watentaats-

ha

kaart

9
'I
'll
tI

7'

SAS-VAN-GBNT-

POLDBIt • • • • • • • . • • . . . . .

K1.mNB ST.·ANN'APOLDBIl • . . . . . . .
KI..m:NB ZEvENAAR.- OP NOOlWWESTENIlIJIt·

7'

"

'0'

POLDEB. • • . . . . • . .

lCLENGEPOLDBR • . . • • . • • . • • . .

1110

Ko.GOOS C.A. (Watcnehap). • . . • . .
Bestaat uit de polders Nieuwe Zevenaar en
Koegon en Nieuwe Eglantier..

'09'

KRBKEPOLDBR •

.

.

.

Neuzen West
Neuzen West
Neuzen West
Sluia
Sluia

.

.

.

.

1.AMPsmsPOLDBil . . . . . . . .
L.ut:SWA.AIlDB C.A. (Watenehap) .
Be....t uit de polde11l DuI1aa1d, Eekenisse,
Haveo, Hoof- en Mo1eo, Mispad, Oostvogel, Oudeland, Oude Stada-Haven-

68
u

'907

Neuzen Oost
Neuzen West

Neuzen Oost
Hulst
Neuzen Oost

Neuzen Oost
Neuzen West
Neuzen Oost en Hulst

dijken, Oversprong van den Havenpoldet,
Sir-Paulus (Hontenisse), Stoof. Vitshoek

en Westvoge!
LuosCHUUllSCHB GATPOLDBl\.

LmvENSPOLDEB.. • .
LomSAPOLDIlR
LomSAPOLDIlR

.

(Aksel). . . .
(Hulst). . . .

MAGDALENAI'OLDEB.

. MAGDALl!NAPOLDIlR
MANmAUPOLDBIL. .

(Biervliet) .
(Schooodijke)
.

.

MAuAPoLD.a

(Bietvliet)

MAuAPoLDIlR

(Sluia) •

MAUllrrSPOLDBIl

• •

.

90
'7
'7
'll

60
74

6
3'

'4
.

ll'

Sluia
Neuzen Oost
Neuzen Oost
Hulst
Neuzen West
NeU2:C1l West
Neuzen West
Neuzen. West
Sluia
Neuzen West
101

•

..

MODUDPOLDBI..

Nmuw-JIl'JJOS"D!N-Bu}-BEZUIDENPOLDEIt.

Nmtl'WlS

~LDEIl .

NIEt1W!I PASSEGEULEPOLDD. .

NmuwB Powu

IIIJ SAS-VAN-GENT.

NmtJW-KmLnUCHTPOLDBI.

Grootte

Blad del Waterstaatl-

ha

Iawt

I~l

all
lal
811 .
a6
lOl
~

NJEUW-KoEGOuPOLDBI. •

Nmuw-PAPESCHOllfOLDBI. •
NJEll'W- WBSTBNJ.1JDOLDB
NooIlDJOLDD. BIJ Anm. .

108
110

OLmsUGEUPOLDD. . .

171

OaANJB DIEUNTIJD (Watonehap) .
Bestu.t uit de polders Dic.rentijd en Oranje
(bcn00Jden IJaeodijke).
OaANJIlPOLDBll (Bietvlie<) .

81 7

OuD-BEOOSTEN-BLtJ-BBZUIDBNPOLDU .
ÛUDJ3, EGLA.N"I'IDJ'OLDEJl

Ouns GRAAUWBN LANGSNDAM (Wateracbap)
Beteaat uit de polden Langendam co Oude
Graauw.
OuoEHAVEN OP ZcurrwATEIlPOLDBR.

OuDs ZBvBNAAl\POLDER..

Out>- VOGELSCHOR

OP

ÛVERSLAGPOLDlUl.

PfPENPOLDBll, 1e gedeelte.
. . .

P.UU>CHIBPOLDEll .
PnnUEmPOLDEIl
POBLl'OLDD •

RETa.ANCH:EJIEN'l'POLDBIl •
RnmEN.C.A.

.101

100
76
71 0
.8

Neuzen West
Neuzen Ooot
Neuzen Ooot

Huilt

New:cn West
Neuzen Oost

ZumWJ!$l'ENB.lJIC-

Ouo-WESTENlUJDOLDBB.

.

~Il

l'~

POLDEIl •

PAPBSCH01U'OLDlUl

8~

Neuzen Ooot
Neuzen Ooot
Neuzen Ooot
Neuzen West
Neuzen Ooot
Huilt
Neuzen Ooot
Neuzen Ooot
Neuzen Ooot
Neuzen Ooot
Sluis
Neuzen. West

(Watonehap).

100
al8
76

Neuzen Oost

I

Sluia
Neuzen Ooot

167
11
168
IH
~

114

Neu.zen Oost
Neuzen Oost

Neuzen West
Neuxn Oost
NeU2lCn OoIt
Neuzen West
N=Ooot

Grootte
ba

Blad der Waterstaatskaart

Bestaat uit de pelden Oude Karnemelk.
Rieden en

Wtldela.nden.

SBIjDLI1'ZPOLDU . . . .
SlllPAtILUSPOLDZIl.

.

.

SLUlSCKB HAVBNPOLDSI..

(Temem.c.n)
EN KoEGOJ.SSCHo.....

SLUISPOLDBR

sw:ms-:

'°7
16

Neuzen Ooot

'4
l'

Sluis
Neuzen "Oost

zjl

Neuzen Oost

1

.

c.A.

Neuzen Ooot en Hulst

(Water-

schap). . . . . . . . • . . .
Bestaat uit de pelden Bmma of Amelia

en Smidsscho=

.

.

.

.

' 74
'°1
z68

VEBllHOBJtPOLDSI.

.

.

.

''4

Neuzen West
NeU%Cn West en SJuis
Neuzen West
Neuzen West
Neuzen Oost
Hulst
Neuzen Ooot en Hulst
Neuzen West
Neuzen Ooot
Neuzen Ooot
Neuzen West
Neuzen Wcot
Neuzen Wcot
Neuzen Ooot
Neuzen Ooot
Neuzen Oost
Neuzen West

48
ZOl

Neuzen Ooot

SNOtJCIt-HuaGaONjEPOLDEIl
SoPHIAPOLDEIl .

•

.

.

.

H

.

JZ9

STAJDERSHOEDOLDBll. • .

41

ST.·ANNAPOLDEIl (Biervliet)

31
77

ST.4.ANroNmPoLDBIl. •
ST.-JA.NSSTBENPOLDEB..

.

.

414

STOPP8LDIIItPOLDEB..

.

.

1197

.

ST.-PmTBUPOLDEIl (Biervliet)

(Filippine)
STIlOODOllPEPOLDEIl (Akael)
ST.-PIBTERSPOLDBIl

TtujBAUTPOLDml. .

109
zOI
'7

.

.

Dn B~LDBll

.

Z7

V AH-DEB.-LrNGl!NSJIOLDU

40

V JoN

V AN-LljNDBNPOLDEll

. .

V AN-RarOOR1'BII.UOLDBI.

V AlUlKPBPOLDBIl

VEJlDROND[N PoLDn

FILJPPINll). • •
VEllGAEllTPOLDD..
VOSCHEPOI..OD •

V ISAJlTPOLDEll.

•

V ISSCH.EllSPOLDEIl.

31

(TEN' %UIDOOSTHN' VAN

9

IZ
60

Neuzen Oost
Sluis
Neuzen Oost
Neuzen Oost
10 3

Grootte
ha
VLOOSWlJ~LDD

Blad der Watcntaatakaart

• . . • . . . • • . .

'O~

WBSTDOaPB- OP Nmuw-VOGELSCHOIU'OLDIUl

t8~

WILDBLANDBN POLDER • .

t04

Ncu= Oost
N=Oost
N = Oost en Hulst

.

.

.

• .

• .

WIl.JlBl.)(INAJlLDEI. EN ZACHA.J.IASPOLDU.
3B GEDEBLTB.

•

.

WILLBM-ID-POLDEI..

WILI.Dl-liBNDuc

• • .

•

• • .

• •

•

~u

Neu:zen West

.

.

.

.

.

'll

N = Oost

7'9

Hulst

.

.

.

.

.

EN KLmN-KmLDUCHT

(Watcnchap). • . . . . . . . • . . .
Bestaat uit de polden Klein-Kie1drecht en

I

Willem-Hondrib.
.

t~6~

ZACH.U.IA.SPOLDEJ. IB GJ!DEBLTB •

,,8
88

Neuzen West

ZUlDDOl\PEPOLDEB. NOOIt.DBlIDBEL.

uo
ll7

Neuzen Oost

ZUlDDOaPB-ZumEJtDEBL OP ZIJPJ!J'OLDU

"S

N=Oost

377

N = Oost

'jS

Sluis

ZAAMs1.AGPOLDIl.I..

.

.

• .

.

.

ZACHAllIASPOLDEJ. 2.B GBDEBLTB •

ZEvsN-TaINIrlsPoLDEll. • . . .

ZUID, Ju:", ST.-ANNA :BH SPAJ.D (Waterschap). . . . . . . • . . . . . . . .
Bestaat uit de poldeta Kata, Sporka, St.-Anna
en Zuid.
Z~LDU
.

Ncu= Oost
N=IWcot
N=Ooot

e. CALAMITEUZE POLDERS
EN WATERSCHAPPEN
ADolt.NISPOLDEJ.

• .

EmmIlACHTSPOLDEIl.

• .

.

• • .

.

.

6>

.

.

.

.

.

"7

.

.

.

Neuzen West
Neuzen Oost

Tot deun polder behoort de Kleine Eendrachtapoldcr.
HOOPDPLAATPOLDl!a. • .

K1.mNB

HlJIDNSPOLDEI. •

MAJGJlETAl'OLDE&.

1134

t6t

• •

'l!

Nmuw-NEUZBNPOLDBll

474

Nmuw-OrBNuoLDl!a •

l'

Ncu= Wcot
Ncu= Oost
N=Oost
N=Oost
N=Oost

G.-.e
ba
~ JIN

JONG-B.... om (Watcnchap). •

6..

Bladder W a _
but
Neuzen Weat

Beatut uit de polden Joog.B_ en
Oud-Breskcns.
SULrPPBNSPOLDBIl

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

•

62

THOKAESPOLDEIl .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

74

(Watencbap) .

3.&

Neuzen Coat
NCUZC:D. West
Neuzen Weat en Sluia

12.°1

Neuzen Coat en HuIst

.

TIBNHONDEllD EN ZWA1TB

Bestaat uit de polders TleOhondetd, Vla-

minga en Zwarte.
WALSOOIU)JIN (Watetochap)
.
Bestaat uit de polden Kievita, Maria, Mo1e.oNoorddijk, Noordhof, Perk, Wilhelmua
en Zand.

4. WATERSCHAPPEN VOOR HET
BESTUREN, BEHEBREN EN BEKOSTIGEN VAN DE ZEEWERINGEN EN
OEVERVERDEDIGINGEN VAN DE
CALAMITEUZE POLDERS OP WATERSCHAPPEN (ZOOGENAAMDEBlJITEN.
BEHEEREN)
AooJ.NIS (WATER.SCHAP voo... HBT JlJ!S"l"UU'&.
EN BBHBEll DEIl WAt'BllDmaING VAN DEN

CALAlU'1"Bt1ZSN POLDEIl).

.

.

.

.

.

.

•

Neuzen West en Sluis

Het bijzooder t<glemcnt ia opgenomen in
het provinciaal blad 1871. nO. 108.
Het besluit tot vastatelling der grenzen
van de werken tot ~wc.riog of oeververdediging ia: opgenomen in het pn>

vinciul blad 1872. nO, 89.
Het watcncl:rap bestaat uit den caWniteozeo.
poldcr Adomia, de watetochappcn Grocde
en Baanst, GtoOb: SL-Anoa, Nieuwehoven
en deo Lampzinapoldcr.

'°l

Blad de< W.tentuta
but

Grootte
ba

HooPDPLAAT EN

THmu.'u (WATEUCHAP

VOOR HBT BBSTUt1ll EN' BEHmUl DEIl WATBIl-

Neuun West

E.EElUNG VAN DE CAI..UlITEUZl!i POLDBIl5)

Het bijroader reglement is opgenomen in
bet provinciaal blad 1889. nO. 69.
Het bealuit tot vastatell.ing der grenzen
van de werken tot zeewering of oeverveIdcdiging is opgenomen in bet pr0vinciaal blad I889~ nO. U9.
Het waterschap bestaat uit de c:a.b.miteuze
poIden Hoofdpl2aI en '1'boIn2es, de pol·
den BeukeIs, GenenJe Prins-Willcm.
Nieuwe Haven. Paulina en Wi1helmina
en het waterschap Oranje Dierentijd.
Nmuw-NEU%EN

(WATBRSCHAP VOOR

HJ!T

lU3STUtJIt. EN BEHEEll DBll WATEIlJCEERING
VAN DEN c.u..uarBUZBN POLDBll).

.

.

Neuzen Oost

.

Het bijzonder reglement is opgenomeo in
bet provinciaal blad I873~ nO. 31.
Het besluiI Int vuIstelling de< g = VlUI
de werken tot zeewering of oeverver·
dcdiging is opgenomen in bel provinciaal
blad 187'" nO. 141.

Het waterschap bestaat uit den ealamiteuzen
polder Nieuw-Neuzen, het waterschap

,

Loven en Willemskerke en den polder
Vlootwijk.

OuD-

:EN

JONG-BllESUNS

(WATElt.SCKAP

VOOR HET llBSTUUll EN BEHJD!.I. DE&. WATB1p2llING VAN HET c..u..uaTZt1ZB WA1DseHA»

•••••••••••••••

Het bijznocler IegIemcnt is opgenomen in
bet provindaal blad 187[, 0°. ]09.

106

Neuzen Wcat

Grootte
ha

Het besluit tot vaststelling der gn==
van de werken tot zeewering of OCTUvetdcdiging is opgenomen in het proviociaal blad 1872., nO. 90.
Het wat:erschap bestaat uit het c::a.b.m.iteuzc
waten<hap Oud- en Joog-Btelkeos en d.
w2terscb2ppen Groede en Baanst en
Groot- en Klein-Baanande.
Nreuw-Û'I'ENB,

SBIlLIl'PBNS,

K1JnNB HUlSENS

EN'

Blad der Watentaa~
kutt

.

:MAR.GRETA.

EBNOuCHn (WA.-

TEUCHAJt VOOR HET lU!STUt11\ EN lUIHEBJ.
DBJl WATBIlKEElUNG VAN DB CALAMITEt1Zll

POLOIUl!)

••••••••••••••

Neuzen Oost

Het bijzooder teglemeot is opgenomen in
het provinciaal blad 192.4. nO. Z1 en 19%1.

nO. 86.
Het besluit tot vaststelling der grenzen
van de werken tot zeewering ol 0CTel'verdediging is opgenomen in de provinciale bladen 19140 nO, 19 en 192.7,

nO.

8,.

Het watenchap bestaat uit de ca1am.iteuze
polden Eeocir.leb", Kleine Huiseos, Margttt:a. Nieuw-Otene en Serlippen.I en de .
polden Groot< Huisen., Hellcgat, Kttke,
Noord bij Temeuteo. Van-Lijnden,
Zaamslag en Zuid (behoorendc tot het
wat:ersehap Zuid, Kats. St••.Anoa en
Spsrk.).
Ta!NHONDUI) EN ZWAllTB (WATUSCHAP
VOOIl

HET

BESTOUll

WATEaXEBlUNG

WA.TU.SCHAP)

VAN

EN
HBT

BBHBB&

DB.

CA.LA..W:lTBUZB

• • • • • • • • • • • •

Sluis en Neuzc:n West

1°7

BbdderW._....
but
Het bijzonder z<glemcnt is

opg<noml:D in
de provinciale bladen 187t.. nO. ]07 en
1872, n O , 97.
Het besluit tot VllIlIte1Iing der g =
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het p~
vinciaal blad 18Tl. nO. 88.
Het watets<:bap bestaat uit het calamiteuze

waterschap Tienbonderd. en Zwarte en
de waterschappen Kadzand en Groote
St.-Anna en Nieuwehovcn en den Herdijkte Zwam polder.
WALSOOl\DEN' (WATBIlSCHAP VOOR HET BE-

sruua.

EN BBHEEa DE1

WA~G

Neuzen Ooot en Holat

VAN HET CALAMITBUZB WATBJ..SCRAJt) • •

Het bijzoodcr z<glemcnt is opgenomen in
bet provinciaal blad. 1871, nO , lIL
Het besluit tot _lling der g =
van de wetken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in bet pro.viociul blad 1872., nO, 94.
Het waterschap bemat uit bet c:oIamiteu2e
waterschap Walsoorden, bet waterschap
De vereenigde polden van Ossenisse en
den Kruispolder.

•• UITWATERINGSWATERSCHAPPEN
BD!JlVUET

(WATBMCHAP

VOOR.

DB

'WATBlUNG VAN DB POLDBU TB) .

UIT• • •

Het bijzonder ttglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1910, n G , 32, 192J.
nO. [4 en 1931, nO, 36.
108

.069.)

Neuzen Weat

Grootte
ho
Het waten<hap bcouat uit de poidcft
AmcIia, Ileukds, Brils, Elisabcth, Gcettruida, HeIcoa, Maria, 0nuJjc, voot Z0<>veel bett<ft het gedeelte ten nootden VlUl
de Oudelandsche straat, St.-Pieten en
W ~ voor :zooveel betreft het
gedeelte beoosten den weg HnofdplaatNieuwlandsche Molen. het waterschap
Groote- en Kleine Zoute, alsmede van
de in den Oude Sadspolder en den
Knmpoldet gekgtn gronden,
Het waterschap bestuurt en ooderhoudt de
boofdwatetlciding in den Fljsahctbpoldet,
van den duiker tussche:n den Kom- en
den Elisahctbpoldet tot de uitwateringsaluiJ van dien polder met de dautoe
behoorende sluis in den inlaagdijk, de
genoemde uitwateringssluis, bet electrisch
poldetgcmaaI met tncbchoo=, de 0Ve<laat in de inlage van den Elisabetbpoldet,
de water1eidi.ng van den uitwate.rinpduiker VlUl den Ileukdspoldet af tot de
hoofdwatetleiding VlUl den Elisahctbpolder. de waterleidingen en de daartoe
bebooreode duikers. bestemd voor de
waterloozing van een of meet polders
tot het waterschap behoorende, voor
zoover zij zijn aangelegd in het waterschap Groote en Kleine Zoute en niet
uitsluitend bestaan ten dienste dezer beide
polden, de Nootdsluis in den Nootddijk,
gekgtn tusschen den Groote Zoute.
polder en den KompoJdc.r. de watet-

1"9

Grootte

Blad der Watentaats--

ha

balt

Iciding in den Kompolder tusschcn genoemden duiker en den duiker in den
dijk tusschcn den Kompolder en den

Elisabetbpolder, d = duiker en cIczcn
de overige belangen van den Kompolder en in bet algemeen alle werken,
welke ten dienste der gemeensch2p
pelijke uitwatering zullen worden aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in ]874'
dij~

GROOTS SUATIE TB OoSTBltIlG.

(WATER-

SCHAP VOOR DB VlTWATBIlING VAN DE
POLDERS TB ÛOSTBUIlG,

GENAAllD HET

WATEB.SCHAP OP DIS)

.

• •

• .

• • .

.

Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad IgU. nO. 86.
Het waterschap bestaat uit de polders
Groote Henricus. Kleine Henricus of

Annex, Oudehaven, Snouek-Hurgronje,
Sl2mpenhnek en V=i1ockHet watetsehap bestuurt en onderhoudt
de waterleidingen en de daartoe bcboorende kunstwerken, welke in de polden
Groote Henricus. Oudehaven en Snouck:Hurgronje zijn aangelegd ten dienste van

de waterIoozing van de tot het waterschap bc:hoorende polden en niet uitsluitend dienen voor de afwatering van
eenigen polder afzonderlijk en in het
algemeen alle werken, welke ten dienste
der gemeensch2ppelijke ui_tering zuIIcn
worden aaogelegd.
Het waterschap werd opgericht in
110

1911.

6'7 0) Ne= West

G.-..

ba
HULSTBR BH Axsm.u. AwBACHT. (Waterschap). . . . • • . . . . . . . • . .
Het bijzonder .reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 19H, nO. 71 en
1934. nO. 8.
Het waterschap besw.t uit de polden en
wotetseh>ppcn lw1- en Gcndetdijke,
Abodale, Riet- en Wul&dijlt. Autriche,
But. Bcoooten- en bewesten-Blij, Be()()fiC;Q-Blij-beooordcn, Cath.rim , ~
Dekken, Fctdinandus, G.-. Huiscns,
Groot-Kieldttcht. Havik, HulItcmieuw-

Blad det Watustaatokaart

.0l77") NeuunOootenHulst

land, K>nisvlict. Kapelle, KJdn..Cambroo,
Kleine Huisens, Koegon c. a., Kreke.
Llevens, Marg.reta. Moetbeke. Nieuwe
bij Sas-wn-Geot (Oootdccl), Nieuw-hoOOIten-Blij-bc>uiden, Nieuwe Kameme1k,
Nieuw-Kieldrecht" Nieuw-KoegonNieuw-Otcnc, Nieuw-Papcscbor, NootdpoIdcr bij AbcI, Nootdpoldet bij Terneu=, Oud-bcoooten-Blij-bmdden, Oude Egla.nticr, Oude Zcvcnaat, Ovcnlag,
Papeschot, Rieden Co. a., Serlippem;, SluiJ,
Smids- en Koegonscbone c.. a., St.Aotonie, St.- Janssteen, wn Lijnden, Vatempe, Visscben. Vlooswijk, Weltdorpeof Nieuw-VogchcbOt.
WiJdeJanden,
WilIcm-Hcndrib en Kkin-Kieldttcht.
Zaamslag, Zeven-Ttinit&. ZuiddotpCNootdctdcd, Zuiddatpe-ZuidctdccI of
Zijpe en Zuid, Ka... St.-Anna en Spatb.
Het waterschap bestuurt. vc:rbetert en
oodethoudt alle hoofdwatttkidingen, wd.

8

111

Blad der Wa"""''''
kaart

kc cIitec:t of iodirect bet overtollige water
Idden naar de Oootdijkc Rijbwaterleiding met de daarbij I>choomlde kunstwerken; het legt: voorts aan en bestuurt,
verbetert en ooderhoudt alle ui_teringswerken en waterleidingen. welke later
noodig %U1leo. blijken te zijn voor de uitwatering der watcnchapsgroodeo op
gtmelde Oostelijke Rijbwat<deiding en
bet vemetert deze Rijbwaterleiding met
hare kunstwe.r:lr:en voor voovet de M.io.is-ter van Waterstaat op de plannen daartoe
>ijn goedkeuring heeft verleend.
Het watenehap wem opgericht in '911.
Suns AAN DB WIJlLJNG.... (Watenehap der)
Het hijzooder J<g1ement ia opgtoomen in
bet provinciaal blad 1920, nO. 80.
Het watenehap bestaat uit de poldera of
watenehappen Aatdenhotgsehehven, &:
OOIter-Eede en Hoogland van St.-Kruis.
Bewester~Eede-beooorden-St.-Pieteradijk.

Bewestet-Eede-bezuideo.-St.-Pietersdijk,
Biezen, aan, Ctane, Diomede, Eiland
en Btandk=k, Genaok Prins-Willem
(geel.), Groot< Boom- en Good.vliet,
Groote Jonkvrouw·benoorden. Groote
Jonkvrouw-bezuiden, ~ en KleinZuiddiepe. Gtoote St.-Anna en Nieuwehoven, lsabella benoorden' Aatdenhurg, Kadzand, Kleine Boom (Ned.
god.), Kleine Jonkvronw-henootden,
K1eine Lodijk. K1eine Pao of Waeaherghe, K1eine St.-Anna, Lapsehu?,,~U

1416.4 ") Sluia en New= Weat

:;'terstsats-

I_Gtootte_ha_-!1 Blad der
tche Gat, Magdalcna (Biervliet), Marir.
(Sluis), Nieuwe Pa_geul., Oliealagen,
Onnjc (Bictvliet) (ged.), Robbcmorcd.
Gouv= en ûocijeos (Ned. ged.),
Sluiscbe Haven, Sopbis, S~·Anna (Biervliet), Thijhaut, Ttenhonderd en Zwat.te,
van der Bckc, Vcrscbe, Willcm-Leopold
(Ned. ged.), Zachari.. te ged. (ged.)
en Zwin.
Het wäten<bap bestuurt en ondethoudt de
werken. welke ten dienste der gemeenocbappelljke uitwatering teed. zijn oflatet
zullen wotden aangelegd. Onder die
werken zijn begtcpen de uitwatetingssJuis,
bet 1w=l loopende van die sluis nsar
den Bakkersdam met zijn zijtakken cn
alle daannedc in verband stnode werken,
welke volgens bet proccs-vemul van
overgifte en overneming van
Maart
'876 van bet Rijk in beheer en oodethoud
~ijn overgenomen. alsmede het kanaal,
de Linie of Pasaegeule.
Het W2tet0cbap werd opgericht in .816.
Swu TEGEN DEN MAGDALBNAJIOLDJnl (WA-

'0

T8J.SCHAP VOOR. DB UITWATBJ.lNG VAN DB
vÊJ..EENIGDB POLDERS DEIl)

.

.

• .

.

•

Het bijzonder reglement ia opgenomen in
het proviociaal blad J 920. D°. , ..
Het w:ltetscbap bestaat uit de poldets Groote
Jonkvtouw-benootdèn, Magdalcna, 0 ......

je-bezuiden-de Oudelandsche straat, St.Anna. Zacharias JC gedeelte en het watuocbap Groote- en Klein-Zuiddiepe.

]023.)

Neuzen West

Grootte
ha
Het wat:e.rseb2p bestuurt en onderhoudt de
&luis in den dijk tusschcn het watenchap
Groote- en Kkin-Zuiddicpe en den
Nieuwe Pusegeulepo1det~ de aluis in den
dijk van voomoemden polder, vroeger
gebe2dgd tot uitloozing van het water op
den Br.oakm2n, de watetleiding gelegen
tuucbe.n genoemde aiUÎ7.en. de waterleiding in het waterschap Groote- en
KIein-Zuiddicpe van af den dijk van den
G.-e Jonkvrouwpolder-beoootdcn tot
de sluis in den dijk van den Nieuwe
Passegeulepoldet en de werken, welke
zullen worden ungelegd om bet water
van het watenebap af te voeren van de uitwateringssluis naar de Linie ofPusegeule_
Het watenchap wenl opgericht in I8n.
SLUlZEN BIJ

Nt1Wl4BR. EBN

IN DEN HOOFD-

PLAATPOLDEll (WATBllSCHAP voo.. DB tlrrWATE:lJNG DOOI. DB) .

.

• • .

.

.

.

.

Het bijzonder reglement: is opgenomen in

bet provinciaal blad 19%0, nO. H. Het
watenchap bestaat uit de polden Hoofdplaat (ged.) en Generale Prins-WtlIcm
(ged.) en het watenchap Onnje Dieren-

tijd_
Het watenchap bestuurt en oodethoudt de
uitwatetingssJuis bij Nummer &n in den
Hoofdphatpolder met stortebedden en
beaeboeüng, den .puiboe>em, de &luiswachterswooing, de in .888 gebouwde
&luis in den Hoofdphatpolder. met st0rtebedden, beaeboeiing en het stnndboofd

114

Blad der Waterl~
but

Grootte
ho

beoosten de .uatiekil van die sluit, de
.uatiegeul met den leidam 1angI de oostzijde daarvan. bet toeleiding1kanaal van
den spuiboczem oaa.t de sluis van 1888,
de ijzeren brug met landhoofden. leuningen en bestratingen in den Langeweg en
in bet algancen alle werken, welke ten
dieoste der gemc=schappelijke uitwatcring zullen worden aangelegd.
De eerngenocmde aluia is echter buiten
gebtuik gesteld.
Het waterschap werd opgericht in .889.
S'I'OPPm.DIJJC C.A. (Watencbap)
.
Het bijzonder .reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1920. nO, 36 en
1927. nO. 87,
Het waterschap bestaat uit de poJden Gro«Cambroo, Setpoulw en Stoppeldijk en de
waterschappen Hengo en Rummendijk.
I.amswurde e.a. en Oude GtaaUW en
Langeodam.
Het waterschap bestuurt en ooderlloodt de
wrwateringsaluiJ nabij den westelijltc:n hoek
..., den 'orHeer-Arendspolder, bet CÜCIe1motorgemaal nabij die alws. de uitwateringsgeul, het uitwateringskamal met zijne
dijken tuISchen de uitwat<ringsaluia en de
s1uiun bij Kampen, d.... s1ui=, de brug
over het b.oaal, de oude baven van Hulst.
..." de s1uiun bij Kampen tot de VogelIueek, den nieuwen duiker endeoudealuia
ooder den dijk nabij bet Vogelfort, cenige
gebouwen en in bet algancen alle werken,

,604 ")

Blad der W...........
kaart

Neuzen OoIt en Hulst

•

,
III

G.-.e
ha

Blad del Watetataatskaart

..........

Sluil

_
ten dicuIte der _""",,ppclijlcc
uitwatuing zuIlca wmdcn gemaakt.
Het watenehap werd opgericht in t810.

,. INTERNATIONALE POLDERS

.

~Dxno~mn

1l.6
II

in
GUVllNtNGIl

(Watenehap). . . . • . . .

Bestoat uit de poIden Bmu., Brugs<:be,
G<eveninge, Maneochijn en Zoute-Panne.

BeJsil

Btt
..........

Sluil

7.6

inBelgil

GltOO1'Il

OP

Ooms ST.-Ax.ua1'l'OLDll>.. • •

..........
941

480
in BeIgil

KLJUNB

BooWPOLDBa. . .

. • . . .

. .

'96

in Nedcrlaod
44
in Ncde1'.
laod

..........
'91

Neuzen Welt

Sluil

Newzn 000'

Rou&roum., Goov1wmJa EN CLwjENs

(Watenehap). . . • . . . • . . . . •
'19
Sluil
Beatut uit de poIden Gounmeur. Cnadjeno in Nederen Robbemotoel.
SMmN~wu

II6

.

laod
268 in
Hukt
Nedetlaod

..
~

·

HOOFDSTUK

~

vm

WATERSTANDEN
BUITENWATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P.
Tijdvak 1911-193°

Plaata

Gemiddeld

Gemiddeld

hoogwaIer

I2agwoIer

Tijdvak 1901-19l6

van WJlameming
Mell' Oct.

I

m.T.

I

Nov.-

lO April

Mellr Oct.
m.e.

I

Nov.-

I

Hoogste .taod

lO April

Laagste .tand

NOORDZEE
Wielingen '). . . .
Wcsrbpcl1e . • . .

+

1,8J

+

],61

+

1,79

+

I"S

-

1.90
1,61

-

1,91
1,79

+ ,.94. u

Mrt. '06

-

3,10, 14 Dec.

',6

vanaf 1908

+ ,.70.2.6 Nov.'18

-

3.00. 11 Dec. '2.9

vanaf r907

WESTERSCHELDE
Bot. . . . . . . .
Walsoorden. • • .
Waarde . • . . . .
HaosW<Crt• • • • •

+ 1,42.
+ 2,23
+ 2,20
+ Z,tI

+
+
+
+

-

1,06

-

1,21

-

2,10

-

1,16

2,11

-

2.,11

-

2,27

%.10

-

2,21

-

2.,2.1

'A4
2,2.3

+ 4.S3, u Mrt.
+ 4,60, 12. Mrt.
+ 4.70. u Mrt.
+ 4.60, u Mrt.

'06

- '.'0, 17 Febr. In

'06

-

'06
'06

'.47. 21 Dec. '19
3,12. 2l Dec. '29
3.Jo, IJ Febr. en
J.I Dec. '29

HoccL:kemkerke . .
Terneuzen . . • . .
Fllewoudtdijk. . .

BoneJe . . . . . .

+
+

2.04
2,°3

+

],9 1

+ 2,00

+
+
+
+

2.04-

-

1,9 8

-

2.,16

2,00

-

2,0.2-

-

2.04-

1.97
1.88

-

1.9 1

-

2.09

-

1,86

-

2.04-

-

t,8,
1.76

-

2,00

-

1.90

-

I,S,
1,91

-

2,01

-

].9 1

+ "'39. 12 Mrt. '06
+ 4.2.7. IJ. :Mrt. '06
+ .... 10. 12 Mrt. '06
+ 3.'0. 26 Nov. '28
vanaf

Hoofdplaat • • • •

Zuidluaalert. . . .

+

..... - +

Breakena
V1isdngeo • . . • •

z,03

+
+

1.92
1,86

+
+

+ 1,9'

+

1.9 2
2,01

1,89

],82.

+ 4ol 0• u
.+ 4.10, u
+ 4.". u
+ 3.92, u

-

,.,S,

-

3,44.

-

3.'0, 11 Febr. '29
,,20. 11 Febr. '29
en. 17 Febr. 'H

2I

Dcc. '19

2' Febr. 'n

19It

'061- lol'.

Mrt.
Mrt. '06 .... -

lO Dec. '>4
"Ia, u Febr. '0'

Tot la Jurrl '9"
Mrt.
'4 Mrt. "4
Mrt.'06 - 3.26, 2t Dec. '29

'061- ,.".

OOSTERSCHELDE
Betgeo-op-Zoom .
Gotisboek •.
Wemeldinge.
Goeacbe·Su .

Zieribee
Colijmplaat •
Vlietepolder .
Burg . . . .

Tolett. . . . . . .
~
~

'"

+ ],91
+ '.74
+ •. 6,
+ 1,'1

+ 1,39
+ 1....1
+ 1....1
+ ',"

+
+
+
+
+
+
+
+

I+ I +
.,86

')

1,88

1.12.
1,,8

'.49

I.'' '
1,39

,.,6

1.31

')
1.94-

-

1,7)

-

-

1.7 2

-I,n

- I,'' '
-

1....8
1....1
1,3 1

-

1,7'"

-

1.'0
1.61
1.$1

-I," - I,'' '

+ lhn. u Mrt. '06
+ 4.14. u Mrt.
+ ""2, u Mrt. '06
+ ',90, l' Nov. "0

'06

-

1,68

-

1.84 /

3.32, 11 Febr. '29
'.18. tt Febr. '19
1.94. 17 Febr. 'H

vanaf 1907
'06 - 1.9',
'06 - 1.8"
'06 - 1.73.
'06 - 2,70,

+ 3,b. 11 Mrt.
+ ,,80, u Mrt.
+ ,..40. u Mrt.
+ ,....,. u Mrt.

EENDRACHT
.,8,

')
-

+ .... '0, 2.6 Nov.

'281-

tt Febr. '19
tt Febr. '19
11 Dec. '2.9
11 Febr. '19

2' Febr. '0''06

%,80, 3' Dec.

en

Na 192.7 werd wurgeoomen aan een gewone peihchaa1; gebruik is gemaakt van de .tanden 1921-192.7.
') Door aaoslibbing worden in de laatste '0 jaar geen ~tentaodeo waatgeo0meo.

1)

.

.....
0

Tijdvak 1911-193°

P.....

GcmiddcId

Gernidddd

hoogwater

laagwater

Tijdvak 1901-1936

I

van wsamerning
1

,

I

Md-

I' Oct.
m.T.

I

Nov.10 April

' MeJI' Oct.
m.e.

I

Nov.10 April

Laagsteotsnd

Hoogste .tsnd

KEETEN
5taveuIue. . . . .

I+

1,.6

I

+

1,4'

I-

1.48

I-

1,66

I + 3,97. n

Mrt. '06

I - '.'0, n

febr. '2.9

ZANDKREEK
Kortgeoe . . . . .

I+

I-

'.-49

I-

,.68

I+

Willem..tsd . . . •

I + ,.16 I + '.1.4 I -

0.81

I-

0.86

I + 1.66• 16 Nov.·18 I -

'.H

I+

'.-49

1.8".6 Nov~~~l_~:'oo,

..

D<c. '19

1.1J. u

Jan.

2.72, 2l

Mrt. 'd

"1

VOLKERAK
Steenbetgacbe VIieI

+ 3,80, 12 Mrt.

'06
en 13 Jin. '16

I-

ZIJPE
BrulniPe . . . . .

I + '.47 I +

'.41

I - '," I -

',17

I + 309',

Ia

Mrt. '06

I-

Mrt. '06

I-

1,01,

11

Febt. "9

GREVELINGEN
Brouwenhaven

Ouddotp
1lepAIt .

....

~

I

+

],14

I +

],19

+

1,2.2

+

1,%1

+

I,t.

+

],1'

I-

-

1,17
1,0]

t,tl

I-

J,U
],21:

- 1.'0

I + 3.3~, U

+ 3.40.12. Mrt.
+ 3.32, IJ, Mrt.

2.70, IJ Febr.
en 2l Dec. '29

'06

-

2,80,

JI

2l

Febr.
Dcc. '29

'06

en
- 2,6"

ti

fchr. '2.9

...

H

BINNENWATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P.
TIJDVAK 1931-1931

Plu.. van waaroeming

I':::d'l

Hoogste .tand

I

Laagste .tand

OOSTELIJKE RIJKSWATERLEIDING
Oude Havensluis bij Hulst. . . . . .

I-

0,6:

I-

0,01,

I-

0.90. a1, 26, 2.7 en 30
Mrt. 11 en u Juni
CQZ en, Aug. "2;
17 tlrn 19 Apr., 8
Mei. , Juni, 1 en 6
Juli en 11 eo 11
Oct. '911; ,6 en '7
Apr. en u tlrn
Juni '914; '4 Juli
en t. 1.".1' en 26
Oct. '9".
6 en 7 Jan. "1 I - 1,11. 19 t/m JI Aug. en
, Scp'. '91<4- 0.9-4. ] I en la Sept. 'H
J Nov. 1931
en
Aug. 'Ho
8 en 9 Sept. 1931 - J.H. 17 t/rn 2.1 Sept. '31.
I Nov.~ 1931
- 1,08, 23 en 24 Aug. 'Ho
1,]9. 20 Aug. 'H.
18 Jan. 1931
1,17. 10 Aug. 'H.
18 Jan. '31

6 en 7 Jan. '32

I"

I-

Plattebrug

-

0.78

Pualui. .

-

0,64

+ 0,15,

Duiku bij Evendam
Butduiker . . . . .
Spuldulku •. , . .

-

0.7 8

-

0,01,

-

1.19

-

1,68

0.-48,
0.74.

ÛOItbcer te Terneuzen

-

1,68

-

Duiker bij be' Staekje

0,04,

0,68,

,~S~F~.,~{~~::'~:~~~IN1_

l'

0.'4. u. al. '4.Mei en
4 Juli '9l"

Duiker tusschen den

Gdlinkpolder

St.-Alben en

. . . . . . . . . .

I-

0,,8

I + 0.48,

"

-

Oct. '9"

0,60, u Mei eo , t/m 7

Juni

Duiker tusschcn den Louisa- en Kocgon-

polder. . . . . . . . . . . . . .

I-

0,79

I + 0,'4.

" Oct. '9"

-

1,13, Z3

'9"·

Juli en

13 Aug.

'9l4·
Uitwateringasluis Westbuitenhave:n te
Temeu=

I-

','4

I-

0,'0, 8 Sept. '9"

-

.,9', ~ Mei 1931.

-

0.9z, z6, Z7,

TIJDVAX 193O--193~

LINIE OF PASSEGEULE
Pontebmg over de Linie

. . . .

- 0,'.

+ 0,70... en z,

NOT. '30
en 3 Oct. en I NOT. '31

za, Z9 en 30

Sept. en

I

t/m

I~

Oct. '3~'

UITWATERINGSKANAAL NAAR DE WIELINGEN
Bakkcndam ••

-

Zwlnbrug
Zeealuil •

.
...

'"

+

o,9X

-

l,x8

-

I,I~

+
+

TIJDVAX

o"Z, 6 NOT. '30

O,zo, ~ NOT. '30
0,80, 19 en zo Sept.

-

'J)

-

I-

1,78

0,99, , en 6 NOT. '30

I-

8 t/m lZ NOT. '31;
7 en 8 Sept. '31; 31
Mei, I en z Juni, 19
t/m 31 Aug., I t/m
, Sept. en 9 tlm I2

Sept. '" en 9 tlm
13 Aug. ',...
1,90, .6 Juni '30.
.,~, 8 en zB Dec. ',...

1930--1936

KANAAL VAN STOPPELDIJK
Zeealuis . . • . . • • . • . • . • •

I,ZO,

I-

Z,II, 19 t/m )1

Juli

'31.

VER~JZING

BI!EKMAN, Dr. A. A.
193 1 •

Nederla.nd als polderla.nd, derde druk

CoNRAD, J. F. W. Waterbouwkundige aanteekeningen over
de Zeeuwsche Oeververdediging, 1874EMPm., M.
. 193 1.

VAN

en H. PmrERS.

FOKKER, Mr. A.
(190 9).

J.. F.

Zeeland door de eeuwen heen,

Schouwen vóór 1600. te en 1e deel

FOKKER, Mr. A. J. F. Anne met de Gesp. Stukken en minuten
den Lande van Schouwen betreffende, benevens eenige
andere bescheiden, 1909.
FoKKER, Mr. A. J. F. Schouwen van 1600-1900, Geschiedkundige bijzonderheden uit authentieke bronnen in chronologische volgorde verzameld, 1908.
HOGERWAARD, M. B. G. De oeververdediging in Zeeland
sedert 1860. 11 Stukken, I vervolg en S atlassen, 1881-1908.
HOGERWAARD, M. B. G. Memorie over de verdediging van
.
de Zeeuwsche oevers, 1893.
. HOLLESTBLLB, A. Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tolen.
Tweede, veel vermeerderde druk, 19 I 9.
HoLLESTELLE, A. Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van het in de 16e eeuw geheel overstroomde Noordbeveland.

HUNNIUs, B. Het staatische Vlaanderen of de Zeeuwsche
buise, 1718.
KANTER, PHIL. Z. J. DE: Beschrijving van den watervloed
· van den 4 Februari 18'j.
MAGENDANS,

J.

F.

Provinciale Almanak voor Zeeland.

NAGTGLAs, F. en M. F. LANDSHEER. Zeelandia Illustrata.
Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende
de oudheid en geschiedenis _van Zeeland, toebehoorende
aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Ie en
.e deel, 1880-190j.
GRTT, J. R. F. Staat van uitgevoerde werken in de provincie
Zeeland tot verdediging der kusten van de calamiteuze
polders en van den oever voor Terneuzen van en met
18 3°-1860.
POTTER, F. DE.
Geschiedkundige' mededeelingen
· Zeeuwsch-Vlaanderen.

over

Raad van tkn WátlrJfaat voor ZII/and, benoemd bij beschikking
van 9 Juni 1860, n°. '43, 3e afdeeling. Verslag aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de oeververdediging in Zeeland, 186•.
.Raad van tkn Waterstaat voor ZII/and.
,86,.

Nota's en andere stukken,

Rapport van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat (Zeeland) over den ·stormvloed van 12 Maart 1906,
· zijn uitwerking en gevolgen.
Register XI, ZII/and, vijf,Çle uitgave '9.6. Hoogte van verken-.
,merken volgens N.A.P., gevonden bij de nauwkeurigheids.12j

watctpassingen, de waterpassingen van den Algemeenen
Dienst van den Rijkswaterstaat en waterpassingen van
andere organisaties, alsmede verdere wijzigingen en aanvullingen. Uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat.
RBrJG1:JlSBERGBN, J. VAN.
.REYGERSBllRGBN, J. VAN.
van Zeelandt.

Dije Cronijcke van

2EBLANDT•

De oude Cronijcke en de Historiën

Roos, G. P. Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderen. Westelijk deel, 1874.
SMALLEGANGB, M.

Nieuwe Cronijck"Van Zeeland.

DRESSBLHUIS, J. AB. De provincie Zeeland in
hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd.

UTRECHT

VEm<, h. JOH. VAN. Onderzoekingen in de hoofden, in
verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust, 1936.
W'll"fttr IJO/Jf' tie BÎfIIII1IJthe,pvaart, deel II, Zuidelijk Nederland
met loverzichtskaarten en z7 plattegronden, tweede druk
1932, met aanvullingsblad tot 1 Januari 1936. Uitgegeven
door het Ministerie van Waterstaat.
WIERSUM, DR. E. en JHR. MR. B. M. DE JONGE VAN ELLIlMEET.
Rechten van Schouwen en Duiveland. Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van
het Oud Vaderlandsche Recht. Vijfde deel, 19"6.
WOLTERS, M. I. Rcccuil de 1.ois, Arrétés, Règlements, etc.
concemant l'administration des eaux et polders de la Flandre
orientale. Tome Premier et Second. Troisième Edition.
126

ALPHABETISCHE NAAMLIJST VAN DE
POLDERS EN WATERSCHAPPEN
BJz.
Aan- en G=cIcrdijke (Waterochap) . . . . . . •
Aatdcnbwpcile-H..enpolder. .
Abnbam WiJaepolder (Waterochap Rurnou.). . . . . . .
Absdalepolder (Waterschap Abadate, lüet- en Wulfadijk) . .
Absdale, lüet- en Wulfsdijk (Waterschap). . • . . . . .
Adomispoldet. . . . . . . . .
Adomia (Watenehap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van den ca1amiteu2eD.
poldet). . . . . . ...
Adriaaoapolder . . . . . . . .
Adriaoa-]obann2po1der. . . . .
A1tekleiopoldet (Nooldbeveland)
A1teldeiopolder (Schou....en en
Duiveland) .
Ameliapolder . . . . . . .
Angelinapoldet . . . . . .
Aokevetepolder (Waterochap

98
98

7'
98
98
lOot-

10'

81
7'

81
71
98

96

'..Heer-Attodakedte). . •.

90

Aooa-frlaopoldet • . . . . .
Aooa-Jakobapoldet (Waterochap

81

Rurnoirt). . . . . . . . . .

7'

Aooa-Mari2polder. . . . . . . 86
Anna- Vosdijkpolder (Waterochap
St.-Aooa1and). . . . . . . . 76
A""upoldet (Kleioe Hcnrieua ol) lOl
Aotwerpetpolder (Waterochap
Kadzand). . .
"97
Austerlil%polder. . . . . . . . 98

9

BJz.
Autricbepoldet • . . . . . .
98
BaaoatpoIder (WaterochaP Groede
en_)
96
Ilaadandpolder (Waterochap Burland)
" . . . . . . 86
Ilaadand (Waterschap). . . . . 86

Baadaod'te1lepolder (Watene:hap
Ilaadaod). . . . . . . . .
86
Baandijkpolder (Waterochap
Poortvliet) . . . . . . . .
76
Ila=doa of Molenpolder (polder
Walcheren). . . . . . . .
80
Bartelmeelpolder (Waterochap
Poortvliet) . .
76
Ileebboekpolder (polder Wal-

cheren). . • . . . . • . . . 80
lIeoootcn Blij-bcnooJ:dcnpolder. 98
lIeoootcn- en beweaten-Blijpo!det 98
Beooster-Eede en Hoogland-vanSt.-Kruia (Waterschap). . . . 98
IleuItelspolder. . . . . . . . . 98
_Tethofatedepolder (Waterochap Kadzaod). . . . . . 97
1leweater-Eede-bcnooJ:dcn SI.Pietetsdijk (polder) . . . . . 98

Bewester-Eede-bczuiden-St.-Pietersdijk (polder). . . . . . .

98

Biervliet (Wateneh:ap voor de uit.....tering van de poIdera te) . 108
Biezeopolder . . . . . . . . . 99
Bla2ekoppoldet (Waterochap l!IJo.
woodsdijk en Waterochap Ovozaade) . . . . . . . . . .
87

U;

Bb:.
Blobpoldu (Watenehap Grocdc
en llaanst) .
BIoom en Oud-Bevn""""", (Watcnchap) .
'.
Bontepolder
Boooepolder
Boooepolder (polder Wakbettn)
Bor=broodpolder
Bonele (polder) .
Bonele (Watenebap voor het bestuur en beheer dct waterkoering van den ealamiteu=

poIdu).
Braodlueekpolder (Watenebap
EiIaod en Branlueei<)
Breedenvlictpolder (Watenehap
St.-Annaland) •

Breede Watering beweatca Ieneke
(Watenehap De)
Brilspolder .
Brixuapolder (Watenehap Grev.,.
oinge) .
•
Broeder- en .Zu.terpolder
Broek en RooJaod (Watenehap)
Broekpolder (Watenehap Broek
en RooJaod)
Brugxbepolder (Watenebap Gre-

96
71
99
87
80
7t
91

9'
99
76

87
99

116
89
77

77

veninge) .
. u6
Brugaebevaart of Kanaalpolder . 99
Bruiniaaepolder (Watenehap Brui·
nisae)
74
71
Bruiniaae (Watenehap).
Bruiniue (Watenehap voor bet
bestuur en beheer der watez..
kccring van het ealamiteu2e
Wlltenehap).
74

118

Bb:.
Buitenpolders van Niaae (Wateraehap De)
Bn;2I'f]polder (Watenehap Grooten KJdn-Ilaarzaode) .
Burenpolder (Watenehap De
Brecde Watering bewesten Ier·
aeke) .
Borg. en ZouteJaodapoldu .
Burg- en Weatlaodpolder.
Burg- en Weatlaod (Watenehap
voor bet bestuur en beboet der ~ -;.
Wllterkccring van den eaIamiteu= polder)
74
Butpoldel.
99
Bijlevc1dpolder
80
Ylangepolder (Watenehap Ovezaode) .

Cathalijnepolder (Geoerale PrinaWillempolder) .
99
Catbarinapolder .
99
Cbriatiunpolder .
St
CbriatoIfeIpoId (Watenehap
Sebouwen) .
Oarapolder .
Cbainapolder .
Oeijbemspolder (Watenehap
Grocdc e n _ )
Craeyen.polder (Watenehap Robbc:moree1. Gouvcmcur en <:meycaa).
116
ûaoepolder .
99
Dalempolder (Watenebap De
vrije polders ooder Tolen). 77
Daroeapolder (Watenebap) .
9'
Dekkenpolder

Deurloopolder

99

.' .

7'

Blz.

Biz.
Dijclanecstctpolder
96
Di=otijdpoldu (Watenchap
Oranje Die=tijd).
10'
Dierkenat=polder (Gen=Ie
Prina-Willempolder) .
99
Diomedepolder .
99
Dteischorpolder .
71
Driewegenpoldet (Waterschap IJl.
Jewoudldijk)
87
DullaaJdpolder (Waterschap Lamswaarde c.a.)
101
Dijkwater (Het voomWige)
(Waterschap Schouwen) .
7'
Eekeniaaepoldez (Waterschap
I..amswaarde c.a.)
lOl
Eendracb.tlpolder
10"
Eente Batpolder
87
Egbert-Petru.polder .
87
Eikcopolder (Warenchap Kadmnd)
97
Eiland co Bnndkreek (Wa.....
schap) .
99
E1isabethpolder (Arnemuiden).
80
EHsabethpoldez (Biezvliet)
96
Elizlbethpoldet (Waterschap
Groot- co K1dn-Ba ma""e). 96
Ellewoudsdijk (polder) (Water87
schap Ellewoudadijk)
Ellewoudldijk (Watenchap)
. 87
Emanue1polder
87
Emma of Ameliapolder (Waterschap Smid.. co Koegonsehorre c.a.).
10)
Eugeoiapoldez.
99
Everingenpolder (Waterschap EIJewoudadij~
87

Ferdinaodus (Watenchap)
FletDÎIpoldu (Waterschap MiddeIzwalte) .
Filippioepolder
Fredericuspolder (Watenchap
.,
Oud-Wolfaartsdijk)
Frederikapolder .
Frederikapolder .
Galgepolder .
Gat>- co Grubekepolder (Waterschap Kadzand).
Geenclijkpolder .
Geertruidapoldez (Waterschap
Sc:berpeoisae) .
Geertruidapoldet
GeeRt- of WtlJem-Gij.._lder
(Waterschap Schouwen)
Gcllinkpolder .
Gen=Ie Prina-Willempolder .
Genezale Prins-Willcmpoldu, ae
gedeelte (Geoezale Prina-WillempóIder) .
Gezard.<Io.Moonpoldet (Waterschap Gruede co Baaoat).
GeeatepoIder (polder Wakbereo)
Gistdarq>older (Waterschap
Groot- co Klein-Baarmnde) .
Godefroipolder .
Goedepolder (polder Walèheren)
Gnesebe Polder (Waterschap Goesebe Co a.)
Gnesebe Co a. (Watenchap).
Gnesebe Poldu (Hoek)
Gnleopoldet (Waterschap ~en Klein-Burzande) .

.'.

99

88
89
Sz

97
Sz

78
99

7'

99
99

99

96
80

96
rr6
80

BIz.
Goodsvlietpoldcr (Wa.enchap
Grooo: Boom en Goodavliet)

100

Gooikens-Nieuwlandpolder. . .
Goudcnpolder. . . . . . . . .

73
99

Gouvcmcwpoldcr (Watenehap
Robbemorec1, Gouverneur en
CIaeyens). . . . . . . . . . 116
Gouweveer en Zelke (Waterschap)
Gouwevecrpolder (Waterschap
Gouweveer en ZeIke) . . . .

Gttveningcpoldcr
Greveninge)

71
71

(Watenehap

. . . . . . . . 116

Gttveninge (Watenehap) . . . .
Grocde en Iloanst (Watenchap)
Groot Bettewaardepolder. . . .
Groot-<:ambronpoldcr . . . . .
Grooo: Bhdelingspoldcr (Wateraebap Kad%and). . . . • • .
Grooo: Boom en Goudsvliet
(Watenehap) . . . . . . . .
Groot< Boompoldcr (Watenehap
Grootc Boom en Goodnliet)
Groot< Comeliapoider. . . . .
Groote en Kleine Bcicrenpolder
(Watenehap Oooter en SirJanaIaod). . . . . . . . • .
Grooo: en Kleine lsabeUa (Wateraebap) . . . . . . . • . . .

116
96
73
99

97

zuiden). . . . . . . . . . .
Groote ReinoutpOlder (Water-

100

100

aebap Bur1and).. . . . . .

86

100

Groote St. Anna en Nieuwehoven

100

(Watenehap) . . . . . . . . 96
Groot< St.-Annapoldcr (Wateraebap Groot< St.-Anna en
Nieuwebnven) • . . . . . . 96
Grooo: Suatie te Oootburg (Watenchap op de). . . . . . . 110
Groote Znutepolckt (Watencbap
Groote-- en Kleine Zoute) . . 100
Grooo: Zuiddieppoidet (Wateraebap Grooto- en Klein-Zuiddiepe)
100
Groot-lGe1dtechtpolder. . . . . 100
Groot- of Oud-Fcrdinanduapoldcr
(Watenehap Fcrdinandua) . . 99

7'

96

Groote- en Kleine Zoute (Water-

aebap) • . . . . . . . . . .

Blz.

Groote r..beUapoider (Wateraebap Groot< en Kleine lsabella) 96
Groot< Jonkvrouw-benoorden
• (Polder) . . . . . . • . . . 100
Grooo: Jookvrouw-bc=idenpolder (Watenehap Grooo: Jooltvrouw-be%u.iden) . . . . . . 100
Groote Jonkvrouw-bezuiden (Watenehap) . . . . . . . . . • 100
Groot< Loodijkpoldcr (Wateraebap Kad%and). . . • . . • 97
Groot- en Klein-lluaande (Watenehap). . . . . . . . "
96
Groot- en Klein-Landekenspolder
(Watenehap St.-Maartemdijk) 77
Groote of Oude St.-Albertpolder 116
Grooo: Oudemanspoldcr (Wat<!'aebap Groote JonItvrouw-be-

100

Grooto- en Klein-Zwddiepe (Wa-

tenehap)
Groot< Hengsdijkpoldcr (Wa_
aebap Heng.. en Rummendijk)
Groote Henricuapoldcr.

100

Grootc Huisenspolder . . . . .

100

100
100

Bh.

Groot St..jacobopolder (Water.
ocbap Schouwen) • . . . . • 7'
Havenpolder (Watetocbap Lamawaarde Co a.). . . . . . . . lOl
Haventje van Bi<2Clingepolder. 89
Havikpolder . . . . . . . . . roo
flocrenpolder. . . . . . . . • 89
flocrenpolder (Watetocbap Groot·
en KJein..Baarzande). . . . • 96
floct..Geempolder (Watetocbap
'a-Gnvenpolder) . . . . . • \JO
H=janspoIder (Watetocbap Ooa~). . . . . . . . . .
88
Hterjamzpolder (Noordbe..Iand) St
Hecrjansz. c. a. (Watenehap voor
de ui_tering van de polders) 81
Helenapolder . . . . . . . . . .00
Hellegatpolder . . . . . • . . 96
HendriIc, Vcencbe of Venepolder
(Watetocbap GJOOt· en KJein..
B.. mode)
96
Henga- en Rununcndijk (Wa_

ocbap) . . . . . . • . . . . •00
Hemilttepolder (Schouwen en
IhUvcbokQ . . . . . . . .
7}
HenrilttcpoIder (St.·Pilipaland).

71

Hcrdijktc Zwartcpolder .
HcJtogîn·Hcdwigcpoldcr .
Hikkcpoldcr (Watetocbap Oud·
Voamccr). . • • • . .

96
96

76

Hocdckenakerkc (Polder) (Water.
ocbap Hoedeken.kcrkc) •.
Hoodekenskerkc (Watcrocbap)

87
87

Hogczwurdpoldcr •
Ho1Iatqx>Idcr. . . . • • . .

91
71

Bh.
HoIIcpoIdcr (Watetocbap Ovezandc)
\JO
HoIJeateIkpolder (Watetocbap
Ovczandc) . . . . . . . . . \JO
HoofdplUt en Tboma.. (Waterschap voor het bestuur en bebeer der wsterkeerlng van de
calamit<>= polden). . . . . .06
Hoofdplaatpolder . . . . . . . '''4
Hoof- en Moloopoldcr (Waterschap l..am&wurdc Co a.). . . 101
HoogJandpoldcr (Watcrocbap De .

vcr=igdc polden van <Juc.
nûoe)

. . • . . .

}{ou~1der.

98

. . . . . . ..
Houwerpolder (De) . . . . . .
Hugopolder (Watetocbap Middel-

71

zwakc). . . . . . . . . . .

89

81

HuIatcr- en AbcIer Ambacht
(Watetocbap) • • . . . . • .

11.

Hulstemieuwlandpolder . . . .

100

habcIIapoldcr beooordcn Aarden-

buig

]00

Iacnpoldcr (Watcrocbap Grocdc
en_).
96
jacobpolder. . . . . . . . . . 87
jakobapolder . . . . . . . . . 8'
jan VlCrlooapolder (Watetocbap
MiddcIzwake). . . . . . . . 89
jcrooimwpolder (Waterschap Eiland en Bnndbeek)
99
jobanna-MatUpolder.
71
jobannapolder . . . .
St
joog-.&amndepoldcr .
100
joog-Bteakenapoldcr (Watcrocbap
Oud- en joog-Bteakena). . . lOl

Bh.

Bh.
]oogepolder • . . . . • . .
Jonkvrouw Annapolder • . .
]ookvrouw Anna (Walenchap
voor bet bestuur en beboet der
waterkcering van den calamileuZen polder) • . . . . .•
Kunpolder (Watetaehap De
Bn:cde Wal<riog h e _
Ietaeke) . . . . . . . . . .
Kadzand (Walenchap). . . . .
KametpOlder (Walenchap Baatland en Waterschap EllewoucJ.&.
dijk). . . . . . . . .
Kampensnieuwlandpolder.
Kampedandpoldcr. . . .
Kan2aIpoIder . . . . . .
KaneeIpoIder (Walenchap Mid·
d~ake). . . . . . . . . .
KaniavIietpolder. • . . . . . .
Kaniavliet Binnenpolder (Kanisvlietpolder) . . . . . . . . .

7'
h

81

87

96
86
82
h

97

89

'00
100

Kanisvlie. Bui.enpoldet (Kanis·
vlietpoldcr). . . . . . . . .
Kapelkpolder (Walenchap Kadzand) . . •
97
Kapellepolder. . . . . . . . . .00
Kuelpolder. . . • . . . '. . . 87
Kaslee!polder (Watenchap Kad·
zand)
.......
97

'00

Katapolder . . . . . . . . . .

SI

Ka..poldet (Walenchap ZuidKata, Sl. Anna en Sparka) . . •
Katlepolder (poldet WaIehe=). 80
Keetpoldcr (Watetaebap Sebouwen). . . . . . . . . . . . 70

0.

Ketkepoldet (Wa1encbaP Oud-

"oom<et). . . . . . . . . .

76

Kievitenpolder
Klevi..polder (Walenchap Wala-

100

oorden) . . . . . . . . . .
KJua.vm-Sleelandpolder (Walttoehap Poortvliel) . . . • . .
Klein-Ba.nandepolder (Water·
oehap Groot- en KIein·Baatzacde) . . . . . . . . . . .
Klein·Bettewaatde of Saapolder.
Kkin-Cambronpolder .
Kleine Bladelingpolder (Wateroehap Kadzand). .
Kleine Boompoldcr • .
Kleine Comeliapoldcr .
Kleine Eenclnch..poIdcr.
Kleine Heogadijkpolder (Water·
oehap Heoga- en Rummeradijk)
Kleine Henricua- of Anoespoldcr
Kleine Huisenapolder . . . . .
Kleine IaabelIapolder (Walenchap
Groole en Kleine IaabelIa)..
Kleine ]ookvrouw·beoooldenpolder . . . . . . .
Kleine Lodijkpoldcr. . . . . .
Kleine Molenpolder. . . . . •
Kleine Oudemanapolder (Waterachop Eiland en BllIldkleek).
Kleine Pas- of Waesbughepolder
Kleinepolder (Watetaebap Groede
en Ilaanat) . . . . . . . . .
Kleine Reinoutpolder (Water-

IOJ

oehap BaarJand).. . . . . .

76

96
71
100

97
.. 6

.0.

'04
100

lal

]04-

96
101

101

97
99
101

96
87

Kleine St.-Albert-ofSaa-vm-Gen'~ • .

•

•

•

.

•

•

•

•

• 101

Blz.
Kleine St.-Annapolder.
loi
Kleine Stellepolder . . . . . . 97
Kleine Zevenaar- ofNoordwesten..
0"

•

•

•

rijkpolder
Kleine Zoutepolder (Watenchap
Grootc- en Kleine Zoute) . .
Klein-Zuiddiepepolder (Waterschap Groote- en Klein-Zuiddiepe)
Klein-Kieldteehtpolder (Waterschap Willem-Hendrika en
Klein-Kield=bt) . . . . . .
Klein- of Nieuw-Fetdinanduspolder (Waterschap Fetdinandus) . . . . . . . . . .
~lder . . . . . . . . .
Koegors Co a. (Waterschap) . .
Koegon cn Nieuwe Zevenaarpolder (Waterschap Koegors c. a.)
Kompolder . . . . . .
Koningin-Emmapolder .
Koninginnepoldcr. . .
Kooingspolder . . . .
Korenpolder (Watenchap 'soGravenpolder) . . . . • . . . .

lCouden Polder . . . . . . . .
Koude (poldet) (Waterschap De
Brecde Watering bewesten letscke). . . • • . . . . . . .
Krabbendijke (Waterschap). . .
Krakeelpolder (Waterschap Eiland
en Braodkteek) . . . . . . .
Ktamerspolder (Watetsehap Rumom) . . . .
Ktekerakpolder .
Kreupolder . .

101

100

tOO

t"'l

99
101
101

101

]09
97
97
89

90

97

BIz.
Ktniningeopolder (Watenchap
Ktniningeo) . . . . . . . .
Ktniningen (Waterschap). . . .
Ktniningeopolder (Watetsehap
De Buitenpolders van Niase).
Krui.polder. . . . . . . . . .
Ktuispolder (Waterschap Eiland
- en Brandkteek) . . . . . . .
Kijkuitpolder (Waterschap Nieuw
Bommenee). . . . . . . . .
Lunpsinspolder. . . . . . . .
I..amswaarde c. a. (Watenchap).
Lange Matepolder (Watetsehap
ElIewoudsdijk) . . . . . . .
Langendampolder (Watetsehap
Oude Graauw en Langeodatn)
Lange Nieuwlandpolder (Waterschap De Buitenpolden van'
Nissc) . . . . . . . .
Lapsebuunche Gatpolder. . . .
Leendert-Abrabampolder. . . .
Leendett-Abraham (Waterschap
voor het bestuur en beheer der
watetkeering van calamiteu%C:n
polder). . . . . . . .
Leguitpolder (Waterschap Oud-

87
87
89
97

99
7'
lot

tot

. 87
10.

89
101

Ba

83

"osmeer). . . . . . . . . . 76
87
89
99

Lievenapolder. . . . . . . . . 101
.üppenspolder (Kanisvlietpolder) 100
.Loo2epolder . . . •
97
Louisapolder (Akael). . . . . . 101
Louisapolder (Hulat). . . . . . lOt

Louisepolder (Waterschap 's~Heer4
71

87
101

Atendskerke). . . . . . . .
Loven en Willemskerke (Waterschap) . . • • • . • • ••

90

97

IB

Bb:.

Blz.
Lovenpoldcr (WatetlChap Loven
en WillcmIkerke) . . . . . . 97
Lij.bettepolder (WatetlChap Kadzand) . . . .
97
Mugopolder . . . . . . .
89
~polder . . . . . .
73
Magdelcmpolder (Biuvliet).
Jot
MagdaJeoapolder (5eboondijke) .
MatepoIder. . . . . . . • . . 89
Maneochijnpolder (WatetlChap
Greveoiage) . . . . . . . . 116

'0'

Manteaupokkt . . . . . . . .

lOl

Matgamapolder (WatetlChap Sta-

veoiooe) . . . . . . . . • .
Matgretapolder . . • . . . • •
Mugueritqx>ldet (WatetlChap Ei!llnd en B _ ) . . ..
Matiapolder (Bieroüet). . . .
Matiapolder (Noordbeve!llnd).
Matiapolder (Sluis) . . . . .
Matiapolder (WatetlChap St.-ADrWand). . . . . . . . . . .
Mariapolder (WatetoCh.p Wal&oorden) . .

)lauriupcdder

77
'04

99

'0'

81

'0'
76

V1aandereo). . . . . . . . .

89
Miopadpolder (WatetlChap Utnswaarde Co ••) •
JOl
Moerbekepolder. .
Moenpuipolder. .
116
Moggershilpolder .
78
Molenpolder (Arnemuiden) .
8'
Molenpolder (WatetlChap Baar!llnd). . . . . . . . . • . . 87
Molc.npolder (Nieuw- en St.-

'0'

JooobuKQ. . . . . . . . . . 8,
Moleopolder (WatetlChap St.M2arte0Jdijk). . . . .
77
Molenpolder (WatetlChap Wal&oorden) . . . . . . . . . . 'Ol
Molenpolder (Zuidbeve1at>d) . . 88
MOllt1ÏI<enpolder (WatetlChap
Knbbeodijke).
89
Mortierepolder
81
Mooselpolder . •

97

Muiepolder . . .

"

Nieuw-beoosteo-Blij-betuideo-

'Ol

polder . . . . . . . . . .

101

]0]

Nieuw-Bommeneepolder . . .

71

Nieuw-Bommen« (WatetlChap).
Nieuwe Annex-Stavenisscpolder.
Nieuwe Eglantierpoldet (Watet~
schap Koegora c. a.) . . . .

7'
76

Melopolder . . . . . . .
97
Mettenijepolder (Watenchap Kadzand) . . . . . . . . . . . 97
MiddelburfllChepolder (Wolc:beren) . . . . • . . . . . . . 8,
MiddelburfllChepolder (ZeeuwaehMidde1!llndpolder (WatetlChap
S•.-Maartemdijk) . . . . . .
Middelawakcpolder (WatetlChap
MiddeJzwake) .

MiddeJzwake (Wateroebap). •.

,,6
77
89

lOl

Nieuwe Groedesche of Oude-ijvepolder (WatetlChap Groede en
Ilaansl). • . . . • . . . . , 96
Nieuwe Havenpolder . . . . . 97
Nieuwe Hooodertpolder (Waterocbllp Hoodeken.kerke) . •• 87

Blz.

Blz.

Nieuwchovecpoldu (Watcncht.p
Grootc St.-Anna en Nieuwehoven). . . . . . . . • • . 96
Nieuwe Kamcrpolder (Watcnchap
90
'.-Hcer-Attndakerke). .
Nieuwe Xanym,.)kpolder . . . ]0:1
Nieuwe KnaiettpoJdet. . . . . 90
Nieuw- en S~-Jooolandpolder. 80
Nieuwe of ]ongepolder van Dre.ischor of &Wet. . . . . . . 71
Nieuwe of SU2aDIlllpoldet (Wa.....
achap s~-Jeroen of Bantam
en Nieuwe of SU2aDIlll) . . . 13
Nieuwe Pusegeulepolder. . . . 102
Nieuwe Polder bij Saa-van-Gc:nt 102
Nieuwetkerkepolder. . . . .
St
Nieuwe Veerpolder • . . . .
l'
Nieuweveldpoldc.r (Gcne.rale
I
Prina-Willempolder). . . .
99
Nieuwe Vrijbetgepolder (Waterachap Vrijbetge) . • . . • . TI
Nieuwe Weatluoaiert (Watcncht.p) 90
Nieuwe Westbuiett (Botaelcn)
(Watenehap Nieuwe Westkraaiert) . . . . . . . . . . 90
Nieuwe Weatluoaiert ('..HeetArmdskerk:e CD ' ..Hcacnhoek)
(Watcncht.p Nieuwe Westktaaiert) . . . • . . . . •• 90
Nieuwe Zevenaar en Koegon
(Waterachap Koego" Co a.). 101
Nieuwe ZuidmoeJpoIder. . • . 11
Nieuw Kempcnabof.tedepolder
11
(Watert<hap Staveniaae)
Nieuw-Kicldrechtpolder
]0:1
Nieuw-Koegonpoldcr
10:1

Nieuw-Krabbeodijkepolder (Waterachap Krabbeodijke). • •. 89
Nieuwlandpoldet (Waterachap De
vrije poldera ooder Toleu).. 17
Nieuwlandepolder. . . . • . . 88
Nieuwlande (Polder) (Waterachap
Nilse-Stdle en Waterachap
0Ye2ande) . . . . . . . . . 90
Nieuw Landeke (Polder) (Waterschap '..Heer-Areodslr:erke). 90
Nieuw Mauteoadijkpolder (Waachap Staveniaae) . . • • •. 77
Nieuw-Natenpolder (Waterachap

10

Nieuw-Bommenee) . . . . . 71
Nieuw-NCUZICOpolder. . . . . • 104

Nieuw-Neuzen (Watetscht.p Toor
bet beatuw: en beheer der waterIr:eering van den calam.iteuzcn
polder). . . . . . . . . . . 106
Nieuw-Nootdbevelandpolder
(Watcnchap Oud- en Nieuwh
Nootdbeveland). .
Nieuw-01zcndepolder . . . . . 88
Nieuw-C>tenepolder
104
Nieuw-Ovennde (Watcncht.p
BaatIand en Watcncht.p Ovezonde) . . . . . . .
87
Nieuw-Papesc:horpolder . . . . 102
Nieuw-Sabbingepolder. . . . . 90
Nieuw-Strijeopolder (Watcncht.p
Poe<tvliet) . . . . . . . . .
Nieuw-Vredaodpolder (Wa.....
achap Hoodekcnskerke) . . .
Nieuw-Westenrijkpolder . . . .
Niaae-Stellepolder (Watcncht.p
Nilse-SleIle)

• . . . . ..

76

87
102.

90

' 3'

Bh.

Bh.

(Waterschap). . .
90
Kouden en Loven (Wa...schap voor bet bchc:c.r en oodc,r.
houd voo de Nol tuaochen den
Kouden en den Lovenpolder) 97
Noorddijkpolder (Waterschap
~aboo<den) . . . . . . . . lOl
NOOId- en Zuiddaniclpolder (Waterschap De Buitcnpolden voo

Nij.polder (Waterschap De Vucenigde polders voo Osaenisse) 98
Oliealagcrspolder '. . . . . . . tO,
Ooruat. Jakoha en Aona-Friao
(Watenchap voor bet bestuur
en beboer der watelkcering van
de ealsmireuze poklers) • . . 8.
~.,
8,
Ooa<>-Lieve-Vrouwpolder (~a"'
achap Ove:otnde) . . . . . . 90
OosthevclaDdpolder . . . • . . 9'
000thevcIaDd (Waterschap voor
bet beltuur en beheer der waterkeeriog van den calamiteuzen
polder). • . . . . • . • . . 9 a
Oootereo hao voo Sehouwen.
(polder) • . . . . . . . • . 7'
Oooter- en Sir-JaoaIsnd (~a"'.
achap) . . . . . . . . . . . 7'

N~tdIe

No~

Niase) . . . . . . . . . . .

NOOJdcmieuwlaodpolder (Wa...achap Schouwen) . . . . . •
Nootdemieuwlaodpolder (poIdct
~a1ch=o). . . . . . . . .
Nootdgouwepoldct (Waterschap
Nootdgouwe). . . . . ••
Nootdgouwe (~aterschap)..
Nootdhofpolder (Waterschap
~a1aootden) . . • . . .•
Nootdluaaiertpolder. . . . .
Noordlandpoldet (~aterschap
'a-Heer-Arcndskerke). . .
NOOIdpoklu hij Abel. . . . .
NOOIdpolder hij Tcmeu>en . .
Nootdpoldu (~atuachap ElIe·
woudadijk). . . . . . . . .
Nootdpoklu (~aterschapHoed.,.
kcn.ketke) • . . . . . . . .
NOOIdpolder (~aterschap St.Maartensdijk). . . . . . . .
Nootdwesthoekpolder (Wa...schap Groot· en Klein·Baarzaodc) . . . . . • . . . .
Noordzakpolcler (Watuachap
'...Hoer.Atendaketke).

89

7'
80
73
73

lol
88

Oost<rguït< (PoIdcz)

(~zt<rachaP

'a-Hccr-Arcndskerke). . • . • 90
90
10'

98
87
87
77

96
90

Oostulaodpo~ (~aterschap

<l<>at= en Sir-JaoaIsnd) . .
00stuIa0d (polder) (Waterschap
'a-Hoer-.Arendskerke). . . . .
OostWandpolder (~atuachap
Oud-~ol6oartsdijk) . . • . .
Ooaternicuwlaodpolder (polder
~a1ch=o). . . . . . . . .'
Ooat=wakepolder (~aterschap
Oosterzwake). . . . . . •.
Oosterzwake (Waterschap) . . .
Oosthinkelaehc Polder (~a"'achap Kruiningeu) . . .
<>o.tnieuwlandpokkr. . . .
Oostpolder (Krabhcndijke) .

7'

90
88
80

88
88
87
88

88

BI%.
Oootpolder (Nootdbevelaod).
h
Ooctpolder ('o-llicr.A.teodskerk.) 9"
Oostvogelpoldcr (Watenchap
I...a..mswaarde c. a.). . . . . . 101
Ooctvrijbcrgepoldcr (Watenchap
Vrijbcrge) • • . . . . . . . 77
Otanj.beooordenIJ:oeodijk<poldcr
(Watenchap Otanje Die=tijd) 10.
Otanjeboochpolder (polder WalcbeJen). . . . • . . . . .• 80
Otanje Dicreotijd (Watcraebap) 10.
Otanjepo1dcr (Bicrv1ieJ) • . . . 10.
Otanjepoldcr (WaIcbe=) • . . 80
Oud.beoootal.BIi~bezuidcnpolder

10'

Oud.B........polder (Watcraebap
Oud· en Joog.B........). . . 101
Oude Eglanticrpoldcr . . . . . 10.
Oude Gruuw en .Langeodam
(Watcraebap) . . . . . . . . 10.
Oude Graauwpoldcr (Watenchap
Oude Gruuw en .Langeodam) 10Z.
Oude-Groedaebe Polder (Wa_
achap Groede en Baanat). . . 96
Oudchaveo. of Zoetwaterpoldc:r 102.
Oud.havenpolder (polder Wal·
cbeJen). . . . . . . . . . . 80
Oud. Hoondcr<poldcr (Water·
achap Hood.kenakerk.) • •. 87
Oud. Kam.lpolder (Watenchap
'o-Hecr.Aaend.kerk.).
9"
Oud. Kam.melkpolder (Water.
achap Rieden •• a.) .
10~
Oud. KrWcrtpoIder. .
9"
OudeJaodenpolder (Watcraebap
BurIaDd). . . . • . . . .. 87

BI%.
Oude!andpold.r (Wa.crachap

I.amswu.tde

Co ••).

•

•

•

•

• 101

Oude Laudpoldcr (Watcraebap
S•.-Aonalaod). . . . . . . . 76
Oude Laudpolder (Watenchap
S L - _ j k ) . . . . . . 77
Ovlelandscbepolder (Waterachap
Kadzand). . . . . . . . . . 97
Oud. Middelbwgacbe Ha....po\.
der (polder WaIcbeJen) • . . 80
Oude Nieuwlandpolder (Water.
achap 'o-Hecr-A.teodskerke). . 9"
Oude Nieuwlandpolder (polder
VJcrbonnen vao Duivelaod) . 7~
Oud- en Joog-B
(Wa_
achap)
101
Oud· en Joog·Bres..... (Water.
schap vOOt' het bestuur en beheer der watetkeerïng van het
ea1amiteu2e WA.crachap) . . . 106
Oud· en Nicuw-Nootdbevelaod
(Watenchap) . . . . . . . . SJ
Oude Paasegeulepolder (Waterachap Eiland en BJV.Ddkreek). 99
Oude Passegeulepolder (GencraIe·
Prios·Willempolder) . . . . . 99
Oud. Poldcr van S••-Fllipalaod. 71
Oudepolder (Watenchap Grood.
en 1laans.) . . . . . . . . . 96
Oude Stads- Havendijkca (Waterschap Lamswutde c. ..) . . 101
Oude St2d.poldcr. . . . . . . '09
Oude Vreelandpolder (Waterachap Hoede.....kerk.)
87
Oude Zevenaupoldcr . . . . . 10.

'37

BIz.

BIz.
Oude ZWdmocrpo1dcr (Wateracb2p Stavcniaac) . .
Oud-Kcmpcnshofatedcpoldcr , .
Oud-Kcmpcnshofatedc en Moggenhil (Wa_p voor het
bestuur en beheer der waterk=ing van de calamitcu2C polcIcra). . , . . . ' . . . , .
Oud-Kougc:nepolder. . . . . .
Oud-Krahhcndijkcpo1dcr (Wateracb2p Waarde) . . , . . .•
Oud-Kijkuitpo1dcr (Wa_p
Oud-Vosmccr) , • . . . . .
Oud-Noordhcvcbndpo1dcr . . .
Oud-Ovczandepolder
(Wateracb2p Ovczande) , . . . . .
Oud-Sahhiogepolder (Wa_p
Oud-WoIfaamdijk) . . . .•
Oud-St,-JooaW>dpoldcr , , , .
Oud-Sttijcnpoldcr (Wa_p
De Vrije poldcra ooder Tolen)
Oud-Vogdachor of Zuidweatcnrijkpolder. . . . . . . . . .
Oud-Vosmccrpolder (Watcracb2p
Oud-Vosmcer) . . . . .
Oud-Vosrnccr (Wa_p) . .
Oud-WCltenrijkpo1der . . . . .
Oud-Wolfurudijk (Wa_p)
Ouwe1aodpoldcr
(Watcrachap
'a-Heer·.Areodaketke). . . . .
OveraJagpolder
Ovenprong van den Havenpolder
(Watenchap Lamawaarde Co ••)
Ovczaodc (Wa_p) , . . .

13 8

71
78

78
Sz.

88

76
h

9"
88
81

77
102-

76
76

102••
90
102-

101

9"

Papcnpolder, IC gcdcclrc (Bcweatu-Eede-be2:uiden-St.-Pietndijkpolder) . . . . . . . . ,
Papenpolder. ze gedeelte. . . .
Papesc:borpolder. . . . . . . .
ParasiJpoldcr (Wa_p GlOOIen Klein-&aan;ande)
Paroch.iepolder . . . . . . . .
Paulinapolder.. . . . . . . .
Pcrkpo1dcr (Wa_p Walsootdcn) . . . . . • . . . .
Pcrpoochcrpoldcr (De), . . . .
Pcukcpolder (Wa_p De
vrije poldcra oodcr Tolen) . ,
Pier- en Pinkapolder (Wateracb2p

Goeachc ....). . , . . , .
. . . . . ..

~pokkx.

Picterapoldcr
(Wa_p
'..Hccr-ArcodIkcrkc). . . .
PJatcpo1dcr (Wa_p '..HeerArcodIkcrkc). , . . , . . ,
Pluimporpoldcr
(Wa_p
Poorrvlict, Wa_p Sr.Anoalaod en Watcracb2p St.Maartcnadijk). , , . , . . ,
Poe1polder . . . . . . . . . .
Poortvliet
en
Mallandpoldcr
(Wateracb2p Poorrvliet) , . ,
Poorrvlicr (Wateracb2p) , , . .
PriestermeetpOlder (Waterschap
Poorrvlict) . . . . • . . . .
Prioa-Hcndrikpo1dcr
(Wateracb2p) . . ' , . . , , . . '
Prooarpoldcr (Watcrachap Grocde
en Baaoat) . . . . . . . . .

99
102.
101

96
102-

9'
lOl

9"
77

'9
101

90
90

76
102-

76
76
76

71

96

Blz.

Blz.

Prooiepolder (Watcncbap De
Buitenpolders van Niue).
Prospcrpolder, NederlarvJscb ge.deelte . . . . . . . . . . .
Puitpolder (Watcncbap De vrije
polders ooder Toko) . . .
Quistkootpolder (Watcncbap

98

Baarland). . . . . . . . .

87

Rapcnburgpolder . . . . . .
Ravcoaooropolder (Watcncbap
S••-Maartcoadijk) . . . . . .
Razemijpolder (Watcncbap De
vrije polden ooder Toko) .
Rcigersberg1che Poldet. .
RetrancbemeotpOldet. . . . .
Rieden c.•. (Waterschap) . .
Ricdcnpoldet (Watcncbap Rieden
c. a.). . . . . . . . . . . .
Riet- en Wulfsdijkpolder (Waterschap Abadale. Riet- en Wulfodijk).. . . . . . . . . .

80

Rippo1der. . . . . . . . . .
RobbemoreeJ. Gouverneur en

89

Groot- en Klein-Baanande)

77

77
77
88
102.
102.

103

98
h

Û2eyeos (Watencbap) . .
116
Robbemorcelpolder (Watcncbap
Robbemoreel. Gouverneur en
Ctaeyens). . . . . . . . . .

Rood.polder

(Watetsebap

IJ 6

De

Buitenpolders van Nisse) . . .

Roodepolder (Watetsebap Grooten K1cin-llaatzande). . . .'.
Roolandpolder
(Waterschap
Broek en Rooland) . . . . .
Rummendijkpolder (Waterschap
Hengs- en Rummendijk)
Rumoirt (Waterschap). . . . .

Saftingepolder • . . . . . . . 116
Sebaketloopoldet
(WatetlCbap
De vrije polden ooder Toko) 77
SebaIlegallepoldet (Watcncbap

89

96
77
100

7l

Sebapeupoldet (Watetsebap
Hengs- en Rummendijk)..
ScbcngepoIder. . . . . . . .
Sebetpcnisaepoldet (Watcncbap

96
100

88

Sebetpenisse) . . . . •
Sebetpenisse' (Watcncbap) . . ,
Sebetpenisse (Watcncbap Voot
het bestuur en bebcet der watuI=ring van bet ealamiteU2C

78
78

wotetaebap)..
SebotetpoIder..
Sehouweopolder
(Watetsebap
Scbou~) . .
Sebouweo (Watetsebap) . . . .
Set Ateodspolder (Watetaeb2p De
Vereenigde polden van Ossene.e) . . . . . . . .
Serlippcnapoldet
Setlippeo.s, Nieuw-Otene. Mar-

79
80

71
7'

98
lOl

greta, Kleine Huisena en Een-

d.r1ebta (Watetsebap voo. bet
bestuur en beheer der water·
keering van de calamiteuze
poldera) . . . . . . . . .
107
Scijdliapolder. . . . . . . .
lOl
"s-Gtavenpo1der (Wat:enehap
Groede en Baanat) . . . .
96
"s-Gtavenpolder (Watc.nehap
•...Gravenpplder) . . . . .
90
'o-Gtavenpolder (Watetsebap).
90

139

Blz.
's-Heet-ArendJkerkepolder
(Watcn<:bap '..Heer-Arendskerke) . . . . . .

's-Heer-Arendakerkc:

90

(Water-

schap) • . . . . .
Siguitpolder (Watcn<:bap Hoedokemkerke) . . . . . . . . •
Sir-Janslandpolder (Watcn<:bap
ÛOIter- en Sir-Janaland) . .
Sirpauluspolder . . . . . . .
Sirpauluspolder
(Watcn<:bap
Lamswurde c. a.). . . . .
Slabbekoompolder (Watcn<:bap
Hoedekenakerke) . . . . . .
Slabbekoompolder (Watcn<:bap
Oud- Voomcer) . . . . . . .
Slabbekoompoldea (Watcn<:bap
St·Maartenadijk)
Slu.iacbe Havenpo1der .
Sluispolder (Temeuun)
Sluispolder (Tolen) . .
Sluis aan den Ooster1andpolder
(Watene.b2p voor de uitwatering door de). . . . . . . .
Sluis aan de Wielingen (Waterschap der)
Slu.ia in de Piet (Watetsehap voor
de uitwatering door de) . . .
Sluis tegen den Magdalenapolder
(Watenchapvoordeuitwate.ring
van de vereenigde polders der)
Slu.iu:n bij Nummer Een in den
Hoofdplaatpolder (Watcn<:bap
voor de uitwatering door de)
Smaalaijpolder
(Wateaschap
Poortv1iet) . . . . . . . . .

90
87
7'
t03
101

87
76

77
103

'01
76

93
]12-

94

I I

3

114-

76

Ba.
Smids- en Koegonachorre c. a.
(Watcn<:bap) . . . . . . . . '01
Smidaaeborrepolder (Watcn<:bap
Smida- en Koegotuehorre c.a.) ]03
Snoodijkpolder (Watcn<:bap De
B=de Watering bewearen
Ieaelte). . . . . . • .
87
Snouc.k-Hurgroojepolder .
'0l
Soeleke.rkepolder . . . .
b
Sopbiapoldea . . . . . .
t03
Sparbpolder (Watcn<:bap ZuidKa... St. Anna en Sparb).
'04
Spieringpolder . . .
8,
Stod-Filippinepolder. . . . .
98
StodapoIder. . . . . . . . .
Sa
SWà c. a. in Nootdbeveland
(Wat:cnehap voor de uitwatering .... de poldera) .
81
Sounpersboekpolder . . . . . . '01
St-Annapolder (Bierv1iet) . . . '0l
St Annapolder (Watcn<:bap ZuidKata, St. Anna en Sparb).
'04
St. Annahnd (Waterschap). . . 76
St.- Antoniepolder. . . . . . . t03
St. Antouiepolder (Watcn<:bap
90
Oveaande) . .
Stoveniasepolder
(Waterschap
Staveuiue) . .
. • . . . . 77
Stavenissc (Watenchap) . . . . 77
St.-Cbristolfe1 (Wateaschap Kadzand) . . . . . . . . . .
97
Steenenpolder
(Watcn<:bap
Groot- en KIein-Baatzande)
96
SteUepolder (Watcn<:bap ',-HeerArendskerke) . . . . . . . . 90

BIz.

BIz.
St. FilipopoIdcr (Watonchap
Generale Ptina-Wl!kmpolder)
St.-Jakobopolder.
St.-Janapolder (Watonchap Kadzand)
St.-Jansstee:npolder.
.
St.·Jeroen
of
Bantampolder
(Watonchap St.-Jeroen of Bantam en Nieuwe of Suzanna).
St.-Jeroen of.Bantam en Nieuwe
of Suzanna (Watonchap)
St.-JooatpoIder (Watonchap
Nootdgouwe) .
St.-Jotiapolder
(Watonchap
Eiland en Btondkreek).
St.-Jotiapolder (Watonchap Kadzand)
St.-Lievenspolder (Waterschap

99
13
97

103

73

71
13
99
97

Eiland en Btandltteck)
99
St.-M2artenadijk (Watonchap)
77
Stoofpolder (Watcnchap BtWniase)
74
Stoofpolder (Watcnchap àmowaarde

Co ••)

101

Stoppcldijk c.s. (Watonchap) .
Stoppeldijkpolder .
.
Sto=ndepolder (Watonchap
De Bttede Watering bcweaten
Ieneke)
Stotmpolder (Watonchap Butland).
Stoute of Zoutepolder (Waterochap Gtoede en Baanat)
St.-Piet<npolder (Watonchap
'a-Hccr-Attndske.r:ke). .

111
'0l

St..Piet<npolder (Biervliet) .

'0l

87
87

St.•Piet<npo1der (Filippine) .
.
St.-Piet<npolder (Zuidbcveland)
Sttoodorpepolder (Abel).
.
Sttoodorpepolder (Zuidbcveland)
Strijdengatpolder (Wa<enebap
Kadzand).
Suzannapolder (Watonchap St.Annalaod)
Suzanna (Watonchap voor het
bestuur en. beheer der watttkeeriog .... den eaIatniteu>en
polder).
Suzannapolder (Wakheten).
Tbomaespolder .
Thijbautpolder
Tienbooderd en Zwarto (Water.
ochap) .
Tieahonderd en Zwarte (Waterschap voor bet bestuur en beheer der waterkecring van bet
ca1amitetm: waterschap)
.
T1eDhooderdpolder (Watcnchap
T1eDhooderd en Zwam)
.
Torenpo1dc.r'
Tuinpo1der (Watonchap Gtoede
enBunat).
Tweede Batpolder.
Uiterste-NicuwJandpolder (Water.
ochap St.-M2artenadijk)
UitB1agpolder
(Waterochap
's-Hcer-Atendskerke).
Valkeoiaaegeul (Watetaebap De)

96

Valkeoiaaepolder
Van--AJ.steinpolder .

90

Van Ot1erlpolder •
Van der Bekepo1der .

'0l
88
'0l
88
97

78

79
80
101
103

'0l

107

'Ol
h.

96
88
77
90

94
90
98

88
'0l

Thoe.",.'

Biz.
Van-der-Lingcnspolder .
Van DunOf'po1der.
Van HaafJenpolder
Van-lijndcnpolder.
Van-Remoorterepolder .
Van-WuijckhuijsepoIder
VarempepoJder .
Vee.r:boekpolder .
VerbJandemanpolder.
Verdrooken Polder (ten zuidoosten van Filippine) •
Vetee::n.igde polden van Osseniase
(W.tencbap De)
Vergaer<polder
Verlorenkostpolder (W.tencbap
Ov=ode)
Vencbepolder.
Vierbanoen van Duivcland
(polder)

l0l
98
77

VIictc (Watencbap voor het
bestuur en beheer der water-

l0l

k=ing van den calamitco=

1o,
98
103
103

71
l0l
98
'0l
90

103

71

VJerbooderd-bcoostco-Terbof-

.tedcpolder (W.tencbap Kadzand)

Vierbonderdpolder (W.tencbap
Kadzand) .
Visartpolder
VÎSIcl1erspoldcr .
Vitllhockpolder (W.tenchap
Lamswurde c. a.) .
Vlaandertje (polder) (w.tencbap
's-Hccr-Arendskerke).
Vlamingapoldcr (W.tenchap
TlCOhooderd en Zwarte) .
V1icguitpolder (Watencbap
Middchwakc) .

Biz.
Vlictcpolder

97
97
]0.5

'0l
101

90

'''4
89

V1ictcpoldcr) •

VJooswijkpoldcr.
Vogdzangpolder (W.tencbap
Oud-Vosmccr)
Voiacpolder (Watenchap Grooten K1cin-Baanande) .
Völckerpolder.
VoomWigc Dijkwater (het)
(Watencbap Schouwen) .
(Waterschap
de vrije poldcn ooder Tolen)

h

8<41"4

76
96
88
7'

Vrouwbc.lijapolder

Vrouwcpolder(polder Walcheren)
Vrijbctge (Watencbap)
Vrijcpolder (Watencbap Eiland
en Bmo<Iltttck) .
Vrijcpolder (Gcocralc Prins-Wilkmpo1dcr) .
Vrije pokten oodet Tolen (Waterachap De)
Vijfbooderd-in-beoosten-Eedepolder (GeneraIc Prins-Wtllcmpolder).
Vijftienhonderd Gcmetenpolder
(Watencbap De vrije polden
onder Tolen)
Waarde (polder van) (Watencbap
Waarde) .
Waarde (Watencbap)
Waaicnburgpolder .
Walchcren (polder)

77
80

77

99
99
77

99

77
88
88
St
80

BIz.
Walsootden (Watcnc:bap)
.
Walsoorden (Watcnc:bap voor het
bestuur en beheer du waterkcering ..... het calamiteuze
watetschap).
Welzingepolder (polder
Walcheren).
Wcstdorpe- of Nieuw- VOfldachoIpolder.
Weateteo. ban van Schouwen
(Polder)
Wes..IgUit<polder (Watcnc:bap

's-Hecr-A=x!sketke) .

'ol

kcering ..... den calamiteuzeo
108

80

'04
13
!/O

Weatedaadpolder
Weslk..kepolder

88
89

WcaIIauiettpoIde.

!/O
b.

WestpoJder .
WeatvcetpoJd.. (Watcnc:bap
Wu.nIe) .
Weatvogelpolder (Watcnc:bap

Lamswarude

Co

a.) .

88
101

Wcatvrijbelgepolder (Wa'enchap
VrijbeIge)
77
Wildelanden Polder .
. 104
Wilde1andenpoJde, (Wa..nchap
Rieden c. a.)
. 103
Wilhe1min2pold.. (Walcheren)
81
Wilhe1min2pold.. (Zuidbeveland) 89
Wilhe1min2poJd.. en Zachariaa
3e gedeelte.
103
WilhelmwpoJd.. (Watcnc:bap
Walsoorden)
'Ol
WiIJem-Adriaanpolder .
s.
WtlJcm..Annapolder .

BIz.
Willem-Anna (Watcnc:bap voor
het bca1uut en bebeeI deI warer-

9'

polder).
9'
WiIJem Co" in Noordbeveland
(Watcnchap voor de uitwatering ..... de poJden)
86
Willem-m-polder .
. '04
WtlJcm..Hendribpolder (Waterschap WtlJcm..Heodrib en
KJcin..Kield=ht)
. '04
WtlJcm..Heodrib en KJcin..KieIch<cht (Watcnc:bap) .
. '04
Willem-LeopoJdpoJd.., Noder!>ndach g<doeIte.
98
WilJempolder (Noordbeveland). s.
WilJempolder
(Watcnc:bap
Rwnoirt) .
7l
WilJemakeIkepolder (Watcnc:bap
Lo..... en WilJemakeIke) .
97
WilIoutspolder(Watcnc:bapNiafc.
Stelle) .
!/O
Wissek..kepolder .
s.

Zuma!agpoId.. .

'04

Zachariaapold.. 'e grdoel.. .
Zacbariaspolder ac gedeelte.
Zakpold.. (Watcnc:bap Bauland
en W.tcnc:bap Niaae-StelIe)
Zakpold.. (Watcnc:bap ElIe.
woudsdijk en Waterschap Ovezande) .
Zandpold.. (Watcnc:bap Walsoorden)
.
ZeIkepolder (Watcnc:bap Gouweveer en Zelke) .
Zeveo-Trinit~pokler.
.

'04
104

87

87
tOS

71
104

'43

Blz.

Biz.

ZimmcrmaDpoldcr. . . . . .
91
ZimmcrmaD (WaIenCbap voor het
bcalUur en beheer der walttkccringvandencalamitcu=poldcr) 9'
Zoonemerepokltt . . . . . . . 7!

Zuid, Kata, St.-Anna en Sporb
(WaIenCbap) . . . • . . . . 1"4

Zoutcpannepoldcr (WaIenCbap
~veoinge) . . . . . . . . 116

Zoulepoldcr (WaIenCbap Hengaen Rummendijk) • . . . . .
ZouIep01der (WaIenCbap Scbcr-

100

78
Zuiddorpepoldcr. NooIdenlcd . 1"4
Zuiddorpe-Zuiderdcd of Zijpepolder
]04Zuiderlandpoldcr (Wa~
'o-Hcer-AIeodakerkr). . . . . 90

peniaae) . . . . . . . . . .

Zuidedandsche Polder (Waterschap Oud-Wo1&artadijk) . .

88

Zuidernieuwlandpoldcr (Walttschap Schouwen) . . . . . .

7'

Zuidemieuwlaodpolder bij Brouwenbaven . . . . . . . . . 13

144

Zuidkerkepoldcr (WaIenCbap
~_ en Klein-Roanarvlc).

96

Z~Idcr

89

ZuidoooIhoekpolder (WaIenCbap
Groot- en KIein_Ro.mode).

96

Zuidpoldcr (WaIenCbap Boarland)
Zuidpolder (WaIenCbap Zuid,
Kata, SI.-Anna en Sporb) . .

87
104

Zuidvlietpolder . . . . . . . . 89
ZuidwcaIhoekpoldcr (WaIenCbap
Groot- en Klein-Baattarvlc) . 96
Zuidrak met Schouwenveelpo1der (WaIenCbap De Buiten89
poIdcra van Nisae) . . . .
Zuidraodepolder

(WaIenCbap

Kadraod). . . . . . . . .

97
ZwarIep01der (WaIttscbap TIeOhooderd en Zwarte)
l0l
Zwinpolder .
.
104

PROVINCIE ZEELAND MET INDEELING VAN
DE BLADEN VAN DE WATERSTAATSKAART

.
•
<~UI
.:~....,... •.....
•

~
SLUIS

.

De bladen zijn genummerd overeenkomstig de Topografisebe
en militaire kaart van het Rijk.
Bladen, welke versebenen zijn v66r '936, zijn onderverdeeld
1-4. Bladen, verschenen in '936 en later, zijn onderverdeeld
in Oost en West.
De hoofdverdeeling is door dikke, de onderverdeeling door
dunne lijnen begrensd.
De naam van ieder blad der hoofdverdeeling is links beneden
aangegeven.
141

