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1

Inleiding

1.1

Opdracht

Het mag gezegd worden: het Waterschap Scheldestromen heeft landelijk al jaren een voortrekkersrol
in wat betreft omgang met archeologische waarden en cultuurhistorische waarden in zijn projecten.
Waarom dan toch deze startnotitie cultuurhistorie? Juist omdat het Waterschap Scheldestromen zich
ervan bewust is dat het zichtbaar en beleefbaar maken van dit historisch erfgoed het verhaal van het
Waterschap Scheldestromen vertelt!
In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft Edufact! Advies in Erfgoed onderzoek gedaan
naar de huidige stand van kennis van cultuurhistorische waarden die bij projecten van het waterschap
aan bod gekomen zijn of aan bod kunnen komen. Het Waterschap Scheldestromen heeft het
voornemen om de cultuurhistorische objecten en fenomenen alsook het landschap waarin dit alles
kadert, beter in beeld te krijgen met het oog om over deze zaken in de toekomst een afgewogen
besluit te kunnen nemen inzake behoud en bescherming. Daarnaast is het van belang dat de zaken
die het waterschap behoudt kenbaar en beleefbaar te maken voor het publiek. De functie van een
object, bijvoorbeeld een gemaal, kan op die manier ook een publieke functie krijgen. In het bijzonder
wordt in deze notitie de focus gelegd op de paalhoofden in Zeeland. Dit fenomeen is het
landschappelijke uithangbord geworden van Zeeland, maar op welke wijze kan het waterschap deze
elementen het beste beschermen en haar naam aan deze ‘soldaten van de zee’ koppelen?
De opdracht omhelst de volgende onderdelen:
1. Onderzoek of en op welke wijze de paalhoofden aan de kust in Zeeland beschermd kunnen
worden als cultuurhistorische waarde. En daarbij ook de uitwerking van een aantal
voorstellen hoe het waterschap meer exposure kan geven aan het fenomeen paalhoofden.
2. Onderzoek naar welke zaken het waterschap in beeld moet hebben wanneer het besluiten
moet nemen over cultuurhistorische waardevolle objecten, landschappen en fenomenen.
3. Uitwerking van een aantal voorstellen hoe het waterschap meer exposure kan geen aan
cultuurhistorie en archeologie in zijn taakuitvoering.

1.2

Onderzoeksmethodiek

Het opstellen van deze startnotitie is gebeurd volgens een door het waterschap bepaalde strategie. Er
heeft in het kader van deze opdracht in de fase geen veldonderzoek plaatsgevonden. Alle informatie
werd gehaald uit de informatie die voorhanden is bij het waterschap zelf, de gemeenten, de archieven
in Zeeland, literatuur en webarchieven. Ook werden vakspecialisten geraadpleegd. Deze notitie zal
zich toespitsen wat voor het waterschap specifiek van belang is.
Edufact! Advies in Erfgoed doet hierin een voorstel aan het Waterschap Scheldestromen.

11

Voorliggende startnotitie bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Cultuurhistorie in waterschapsprojecten (Hoofdstuk 2)
Het projectgebied van het Waterschap Scheldestromen omvat het grondgebied en een deel
van de wateren in de provincie Zeeland. Dit omvangrijke gebied herbergt een schat een
cultuurhistorisch erfgoed. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op welke elementen,
landschappen en fenomenen dit zijn en welke onderzoeken tot nu toe in kader van
waterschapsprojecten werden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar welke
beschermingsmaatregelen er momenteel voorhanden zijn en welke het waterschap kan
hanteren in haar projecten. Ook wordt gekeken naar welke nog niet beschermd zijn en hoe
dit opgevangen kan worden in de toekomst.
2. Paalhoofden (Hoofdstuk 3)
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de cultuurhistorische waarde van de paalhoofden als
fenomeen. Ook wordt hier gekeken of en hoe de paalhoofden op dit moment als
cultuurhistorisch element beschermd worden en indien deze ontbreekt, of het waterschap
deze bescherming wil en op welke wijze.
3. Beleving en exposure (Hoofdstuk 4)
In dit hoofdstuk wordt bekeken op welke manieren het waterschap het cultuurhistorisch
erfgoed naar het publiek kan brengen en in het bijzonder wordt aandacht besteed aan het
fenomeen paalhoofden.
4. Conclusie en voorstellen (Hoofdstuk 5)
Op basis van de resultaten van dit rapport zullen voorstellen volgen hoe het waterschap kan
komen tot een visie op zijn cultuurhistorie en in welke vorm voor welke projecten exposure
gegeven kan worden. Het onderwerp paalhoofden zal hierin ook apart belicht worden.

1.3

Verantwoording

Wat levert een visie of beleid inzake cultuurhistorische waarden op voor het Waterschap
Scheldestromen? Waarom en voor wie is dit interessant? Rekening houden met cultuurhistorische
waarden is niet alleen in het kader van de wetenschap belangrijk, maar ook economisch, ruimtelijk en
maatschappelijk heeft cultuurhistorie een waarde en is onderzoek, behoud en exposure te
verantwoorden. Het aspect beleving staat daarbij centraal. Waarom iets behouden als niemand het
weet of iets aan heeft?
Het Waterschap Scheldestromen heeft in zijn projectgebied te maken met een divers en gelaagd
landschap, een cultuurhistorisch landschap waarin resten van alle periodes vanaf de prehistorie tot op
heden in de bodem verborgen zitten. Ze liggen niet alleen goed afgedekt en verscholen in het
landschap, maar vele objecten en structuren zijn ook goed zichtbaar in het landschap. Een mooi
voorbeeld daarvan zijn oude dijklichamen in de polders, inlagen en karrevelden, overgebleven resten
van de Staatse en Spaanse Linies, maar ook objecten als gemalen, sluizen en kleine sluisjes en de
paalhoofden op het strand.
Er ligt een duidelijke link tussen het cultuurhistorisch erfgoed en water, toerisme, natuurontwikkeling
en leefbaarheid van de omgeving. Het Zeeuws landschap bestaat in haar huidige vorm door
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waterbeheersing door de eeuwen heen. Veel vormen in het landschap herinneren aan de strijd tegen
het water en het leven met het water. Al deze elementen, van sluis tot deltawerk, lenen zich goed
voor exposure aan het grote publiek. In eerste instantie is een inventarisatie van alle
cultuurhistorische objecten, fenomenen en landschappen van belang. Je moet eerst weten wat je
hebt voordat je keuzes kunt maken. Cultuurhistorisch erfgoed maakt onderdeel uit van het geheel en
nader onderzoek vult aan waar nodig. In de erfgoedsector spreekt men over commodifcatie, het laten
samengaan van verschillende disciplines waardoor het één het ander versterkt. Dat kan leiden tot
prachtige resultaten in plaats van discussies. Voor het Waterschap Scheldestromen betekent dit het
nemen van een goed overwogen besluit in zijn projecten.
Door aan te geven op welke zaken het waterschap zijn focust legt en zinnen zet, is het mogelijk een
keuze te maken waar wel en waar geen behoud moet plaatsvinden en op welke wijze onderzoek moet
plaatsvinden. De resultaten van de uit te voeren werken moeten passen binnen de visie en kaders van
het waterschap. Het waterschap maakt daarin zelf een keuze in wat het belangrijk vindt en maakt op
slimme wijze gebruik van de resultaten. Daarvoor is een goed opgestelde inventarisatie en visie nodig
waarin verantwoorde en maatschappelijk gedragen keuzes worden gemaakt.

1.4

Woord van Dank

Het samenstellen van deze startnotitie werd mogelijk gemaakt door de medewerking van het
Waterschap Scheldestromen, Gemeente Sluis, Gemeente Veere, Gemeente Vlissingen, Gemeente
Schouwen-Duiveland, de heer A.P. de Klerk, Provincie Zeeland, Muzeeum, Projectbureau
Zeeweringen, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Nesspress en Nieuwe Tijdinghe.

Afbeelding 1

Nieuw paalhoofd bij Breskens (Bron: Edufact!)
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2

Cultuurhistorie in waterschapsprojecten

2.1

Inleiding

Zoals reeds werd gesteld, hecht het Waterschap Scheldestromen grote waarde aan de omgang met
archeologische waarden en cultuurhistorische waarden in zijn projecten. Dat geldt in grote mate voor
de omgang met archeologische waarden en grootschalig onderhoud van bijvoorbeeld het
Zuiderhoofd in Westkapelle of de restauratiewerken van de kazematten in Vlissingen. In de
voorbereidende fase van een werk, of soms al in de fase van grondverwerving, wordt gekeken in
hoeverre cultuurhistorisch erfgoed een risico kan vormen op het werk dat uitgevoerd moet worden.
Op het vlak van archeologie is er veel informatie voorhanden. Archeologie ligt verankerd in de
wetgeving (WRO, Monumentenwet, provinciaal beleid, gemeentelijk archeologiebeleid) en is
opgenomen in de bestemmingsplannen. Het Waterschap Scheldestromen heeft een archeoloog in
huis die de plannen in het voortraject toetst en meekijkt met het archeologisch onderzoek dat daar
soms uit volgt. Op landelijk niveau wordt er meegekeken naar hoe goed het Waterschap
Scheldestromen dit al reeds tien jaar doet en de ervaring die het waterschap heeft wordt momenteel
landelijk gevolgd door andere waterschappen.
Op het vlak van het overig cultuurhistorisch erfgoed wordt hard aan dit proces gewerkt. Het
landschap, de grotere lijnelementen en vlakelementen (bijvoorbeeld polders, inlagen, dijken,
kreekruggen,..) en de kleinere elementen (zoals een dijkbedekking, paalhoofden, sluis, gemaal,
dijkpaaltjes, werkhaventjes…) wordt weliswaar wel in wetgeving benoemd onder de noemer
cultuurhistorie, maar is deze nog niet zo verankerd in de bestemmingsplannen als de zaken die
archeologisch bestempeld zijn. Alle overheden zijn daar nu mee bezig en in dat verlengde is ook het
Waterschap Scheldestromen zich ervan bewust dat er in waterschapsprojecten rekening gehouden
moet worden met deze cultuurhistorische elementen. Wat betreft archeologie is heel veel al in kaart
gebracht door de gemeenten, provincie en rijk de afgelopen decennia. Cultuurhistorische zaken die
vooral boven het maaiveld uitsteken zijn vaak nog zichtbaar maar worden niet altijd op hun
(cultuurhistorische) waarde geschat. Terwijl juist deze elementen het verhaal van de strijd tegen het
water vertellen. Het verhaal van het Waterschap Scheldestromen.
Overheden zijn bezig om deze zaken in kaart te brengen en hun focus te leggen op zaken die zij
belangrijk vinden. Het Waterschap Scheldestromen staat ook voor deze taak. Het kan zelf zaken
aanwijzen die het belangrijk acht en bij projecten juist rekening houden om deze zaken de te
behouden en mogelijk andere niet of daar minder aandacht aan besteden. Om keuzes te kunnen
maken, moet je weten wat je hebt. Er zijn veel instrumenten voorhanden en er is veel informatie
beschikbaar bij overheden zoals bij het waterschap zelf en lokale verenigingen. Het koppelen van
deze informatie kan een mooie inventarisatie opleveren van wat er allemaal aan cultuurhistorisch
erfgoed is waar het waterschap mee te maken heeft en waar besluiten over genomen moeten
worden.
Om een besluit te kunnen nemen dient er na een inventarisatiefase ook een waarde gekoppeld te
worden aan een cultuurhistorisch object. Niet alle elementen zijn voor het waterschap even
waardevol. Of misschien wel.
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Deze startnotitie biedt een overzicht van welke zaken er onder het cultureel erfgoed vallen, maar is
geen inventarisatie en bevat geen waardestelling op objectniveau. Een dergelijk onderzoek zou
kunnen volgen uit deze startnotitie.

2.2

Overzicht

Er is een verschil tussen een overzicht en een inventarisatie. Hierna volgt een overzicht van zaken die
in het waterschapserfgoed spelen, voorkomen, aanwezig zijn. Bij een inventarisatie worden aan het
type object ook aantallen gekoppeld, een locatie en wordt er een context bepaald en waarde
toegekend aan het object.

2.2.1

Overzicht van landschappen, fenomenen en objecten

Een overzicht van cultuurhistorische landschappen, waterstaatkundige fenomenen, objecten en
elementen maken onderdeel uit van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de Provincie
Zeeland en zijn digitaal te raadplegen via Geoweb. Het Waterschap Scheldestromen heeft een
database in GIS waarin al deze zaken zijn opgeslagen zodat er direct ingezoomd kan worden op een
object. Met één muisklik komt een beschrijving van een object in beeld. Van een aantal objecten, die
ooit in een inventarisatie zijn opgenomen is ook een wetenschappelijke waardebepaling bekend.
Hierna volgt een overzicht aan welke typen elementen er bestaan op het vlak van cultuurhistorie die
in waterschapsprojecten aan bod kunnen komen. Daar waar mogelijk wordt dit aangevuld met enkele
voorbeelden.

2.2.1.1

Landschap

Wat opvalt aan het landschap is dat er zaken in voorkomen die een natuurlijke oorsprong hebben
zoals bijvoorbeeld de kreekruggen en dat er zaken zijn die door de mens ingericht zijn. Cultuurhistorie
zijn zaken die door de mens zijn gemaakt. Maar het is wel een gegeven dat de mens de kreekruggen
handig heeft gebruikt om droge voeten te houden, door op de hogere delen in het landschap hun
huizen te bouwen.
Een combinatie van natuurwaarden en cultuurhistorische waarden zitten in de aanwijzing Nationale
Landschappen. Dit zijn de Zak van Zuid-Beveland, Walcheren en de gemeente Sluis (West ZeeuwsVlaanderen).
1. Polders
Er zijn veel oude polders in Zeeland. Op de CHS is terug te vinden van
wanneer de laatste inpoldering dateert. Niet alleen ouderdom zegt iets over de waarde van
een polder. Ook de manier waarop polders zijn ontstaan, het verhaal achter een polder,
gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in een polder en de indeling van polder zijn
allemaal zaken die meewegen in de waardering van dit landschapselement. Daarbij komt dat
de polder op zich een grote drager is waarin zich nog allerlei andere en kleinere elementen
manifesteren.
Ontstaan
Het Eiland van Cadzand. De aanwas van de polders (oudland) in het eiland
van Cadzand hebben een bepaalde structuur die tot op heden nog zichtbaar is in het
landschap (zie Afbeelding 2). Het in stand houden van deze structuur is iets wat nageleefd
zou moeten worden. Dat kan door het behouden van de lijnen in het landschap, door er
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bijvoorbeeld geen fietspad dwars op aan te leggen of door het accentueren van de lijnen door
het aanbrengen van beplanting.

Afbeelding 2
Kaart van het Noordvrije met daarop het eiland van Cadzand. De aanwas polders
zijn goed zichtbaar als een schil rondom het de oudste polder.

Ouderdom

Wolphaartsdijk. De polder dateert uit de 13e eeuw en was lang een eiland.

Gebeurtenis
Bath. De aanleg van de eerste, tweede en derde Bathpolder in de 18e en 19e
eeuw en de rol van de Engelsen in het mislukken van de inpoldering.
Inrichting en verkaveling
Colijnsplaat. De geometrische indeling van deze polder is
een overblijfsel uit de Renaissance en dient behouden te blijven. Andere voorbeelden zijn de
Tweede Willemspolder bij Schoondijke en de Borsselepolder. Het verbreden van wegen of
het wijzigen van dit stelsel heeft gevolgen voor het uiterlijk en karakter van deze polder.
2. Dijken
Tot de dijken behoren de deltadijken, de binnendijken, de liniedijken. De
oudste vorm van bedijken in Zeeland gevonden dateert uit de Romeinse tijd, aangetroffen als
terp bij de aanleg van de N57 nabij Serooskerke. Vanaf de 11e eeuw kwamen de eerste
aangelegde dijken voor in het toenmalig Vlaanderen. Hier werden de landgoederen van de
abdijen en de Vlaamse graven beschermd tegen het water. Hele archieven staan vol over
dijkonderhoud, dijkherstel en andere dijkperikelen. De dijk vormt een voornaam en zichtbaar
element in het Zeeuwse landschap. De hoogste functionaris bij het Waterschap heet dan ook
de dijkgraaf. Zonder dijken zou Zeeland er nu heel anders uitzien…
Dijkprofiel
Evenals de ouderdom van de polders zijn er ook oude dijken. Deze liggen
soms ver van de huidige kustlijn af en hadden verschillende functies door de eeuwen heen
(slaper, gaper, waker). Het dijkherstel doorheen de eeuwen heeft vaak de oudere dijken als
het ware opgeslokt. Bij het doorsnijden van een dijk bij bijvoorbeeld bij het vernieuwen van
een duiker, wordt het dijkprofiel bestudeerd.
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Liniedijken
Doorheen heel Zeeuws-Vlaanderen liggen dijken die behoren tot het stelsel
van de Staatse en Spaanse linies. Deze zijn ontstaan als verdedigingslinie tegen de Staatsen
aan het begin van de 17de eeuw. De dijken verbinden de vele vestingstadjes als Sluis, Sas van
Gent en Hulst waartussen vele schansen en forten gelegen waren. Deze linie vormde de grens
tussen de twee partijen. Het landschap werd ook vaak onder water gezet om de vijand tegen
te houden. De liniedijken zijn een zeer aanwezig relict in het landschap. Bij IJzendijke werd
langs de verbrede N61 een dijkprofiel geaccentueerd, zodat het zichtbaar voor iedereen die
daar langs rijdt.
Tweede Wereldoorlog Op veel plaatsen in Zeeland herinnert het landschap aan de Tweede
Wereldoorlog. Op Walcheren is de Atlantikwall en het Landfront Vlissingen een goed
voorbeeld.
3. Kreken en kreekrestanten
De grootste zeestromen als de Oosterschelde en
Westerschelde zijn ontstaan door de stijging van de zeespiegel dat circa 10.000 jaar geleden
begon in onze streken. Belangrijke stormvloeden hebben littekens achtergelaten in het
landschap. Bekend is het Verdronken land van Zuid-Beveland waar veel verdronken dorpen
liggen. De meeste zijn verdronken in de stormvloeden van 1530 en 1532. In 1953 was de
laatste stormvloed die veel schade heeft aangericht. De Schelphoek in Schouwen is daar een
overblijfsel van. Niet alleen de natuur zorgde voor overstromingen
Ook zijn kreken en kreekrestanten ontstaan uit de intentionele inundaties uit de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648) in het Zeeuws-Vlaamse landschap.

2.2.1.2

Grote en kleine elementen

Hierna volgt een opsomming van de grotere en kleinere elementen die onder cultuurhistorie vallen en
aan bod kunnen komen bij waterschapsprojecten. Er is hier niet gekozen voor een (thematische)
indeling, omdat fenomenen onder meerdere thema’s vallen.
Bruggen, dammen, keringen, deltawerken, tunnels
De infrastructuur tussen de Zeeuwse
eilanden is erop gericht om gemakkelijk van eiland naar eiland te geraken. In vroegere tijden was men
afhankelijk van voetveren die overal in Zeeland te vinden waren. Tegenwoordig is er een regulier
voetveer tussen Breskens en Vlissingen en zijn er in het toeristenseizoen enkele voetveren actief
tussen de eilanden.
De voetveren zijn vervangen door nieuwe vormen van infrastructuur zoals het meest in het oog
springend: de Zeelandbrug, de Veerse dam, de Oosterscheldekering, de Westerscheldetunnel en de
Katse Veer.
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Afbeelding 3
De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland. Tot enkele jaren
geleden werd tol betaald om de brug te gebruiken. Momenteel is de brug tolvrij.

Vuurtorens en Lichtbakens
De vuurtoren bij Breksens aan de Panoramaweg. De vuurtoren van
Domburg, Burgh-Haamstede en Westkapelle. Een hele bijzondere vuurboet (lichtbaken uit de
middeleeuwen) werd onlangs gered van erosie in het Verdronken Land van Saefthinge.
(Werk)havens, veerhavens, wachthuisjes, landbouwhavens (tijhavens), opgedroogde havens
Er zijn vele voorbeelden van haventjes die hun functie door de jaren heen verloren hebben. In
Hoedekenskerke ligt nog steeds een toeristisch voetveer in de zomermaanden. Aan de
Westerscheldedijk lag een wachtlokaal dat in de dijkverzwaring zou verloren gaan. Dit lokaal is
verplaatst en bestaat nog steeds. Het wordt opnieuw gebruikt door duikers.
Dokken, Scheepswerven en Havengebouwen
Vlissingen- Dokje van Perry. Deze Dokhaven werd
de
aan het einde van de 17 eeuw uitgediept zodat ook de groter wordende oorlogsschepen er konden
aanmeren. Voor het uitvoeren van herstellingswerkzaamheden aan de schepen was er steeds meer
behoefte aan een droogdok.
Gemalen
Er zijn tal van oude gemalen en ook worden er nog steeds nieuwe gemalen gebouwd
zoals het Schore gemaal in Hansweert. Het gemaal Boreel in Middelburg is een oud gemaal dat op de
laatste Open Monumentendag goed bezocht werd. Een voorbeeld is ook het stoomgemaal
“Oosterschelde”.
Sluizen
Sluizen zijn er in vele formaten en types. Een voorbeeld van een sluis die momenteel
bedreigd wordt is de Middensluis in Terneuzen. Door de komst van de Zeesluis dreigt deze te
verdwijnen. Nabij Westdorpe werd de Zwarthoekse Zeesluis gerestaureerd.
Strekdammen/kribben
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Afbeelding 4
Het in 2011 blootgelegde Dokje van Perry in Vlissingen. Het werd in 2013 gerestaureerd
en geopend als middelpunt van een nieuwe woonwijk het Scheldekwartier.

Paalhoofden, Plankierhoofden en Steigers

Hier wordt verwezen naar Hoofdstuk 3.

Caissons
Caissons zijn grote holle betonblokken waarmee in de 20ste eeuw gaten in de dijk snel
werden gedicht om overstromingen tegen te gaan. In de watersnoodramp werden deze toegepast
om gaten in de kijken te dichten. Het Watersnoodmuseum is gebouwd in een aantal van deze
caissons.
Spuikommen
Ankers

Hansweert – Anker op de Voorhaven.

Meerpalen, Dijkpalen, Grenspalen
Deze palen komen ook in alle soorten en materialen voor.
Houten dijkpalen komen voor op Walcheren en grenspalen in de grensstreek, ook in het Zwin.
Dijkbekleding Van de bekende basaltblokken, Haringmanblokken tot asfalt, granietblokken,
Betonblokken van het systeem Leendertste, muraltmuurtjes, beton en Doornikse steen.
Beplanting

Van dijkbeplanting, gras op kruin van de dijk, tot houtmeten en elzenmeten

Inlagen en karrevelden Voor de aanleg van dijken en dijkherstel werden de achterliggende polders
afgegraven. Deze afgraving was een ideale plaats voor fauna om te gedijen. Deze inlagen zijn onder
andere nog goed zichtbaar aan de Zeeuws-Vlaamse kust bij Breskens, Noord-Beveland en SchouwenDuiveland.
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Afbeelding 5

Caisson op het strand bij Ritthem bij laag water.

Hollestelles
Hollestelles of stelbergen dienen als wateropvang en reservoir voor het vee. Een
belangrijk monument is deze bij St. Philipsland, de Bruinisser Stelberg.
Nollen en Welen

Oostnol op Noord-Beveland

Vliedbergen
Vliedbergen zijn overblijfselen van mottekastelen uit de middeleeuwen. Bijna elke
figuur met een adelijke titel wilde zijn macht laten zien en bouwde een mottekasteel. In Zeeland
waren dit vaak omgrachte boerderijhoven met op een klein hof (opperhof) een heuvel met daarop een
houten toren. In een aantal gevallen werd er een stenen bouwwerk op gebouwd. In Walcheren komen
relatief nog veel vliedbergen voor die slechts ten dele zijn afgegraven. De meeste vliedbergen in
Zeeland zijn er niet meer omdat ze afgegraven zijn in kader van de ruilverkaveling.
Molenbiotopen In navolging van de provinciale verordening dient binnen een straal van 400 meter
binnen het bereik van een molen rekening gehouden te worden met de molenbiotoop.
Forten, Schansen, Batterijen en Bunkers
Ritthem – Fort Rammekens. Het oudste Zeefort van
West-Europa ligt aan de monding van de Westerschelde. In Zeeuws-Vlaanderen liggen de StaatsSpaanse linies, een verdedigingsgordel uit de Tachtigjarige Oorlog bestaande uit vestingsteden,
forten en schansen met daartussen de liniedijk. In de tijd van Napoleon waren de batterijen in zwang.
In de Tweede Wereldoorlog is er in Walcheren de Atlantikwall en het landfront Vlissingen. Overal in
Zeeland zijn resten van deze oorlog te zien.
Kazematten
Vlissingen Boulevard. Onder de boulevard werden dit jaar ism de gemeente
Vlissingen en het Muzeeum de gerestaureerde kazematten weer geopend voor het publiek.
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Oesterputten Yerseke Oesterputten zijn een cultuurhistorisch fenomeen dat nog door vele
toeristen bezocht wordt.
Bewoning
Lintbebebouwing langs de dijk in Breskens. De huisjes van dijkbouwers in
Westkapelle. Of de Voorstraat in Sint-Philipsland.

Afbeelding 6

Vliedberg bij Sint Jan ten Heere op Walcheren.

Verdronken dorp
Het verdronken Land van Zuid-Beveland, het vedronken Land van
Saefthinge zijn buitendijkse gebieden waarin verdronken dorpen liggen. Binnendijks liggen in
Zeeland resten van honderden dorpen. Deze komen vaak aan het licht bij waterschapsprojecten.
Recent onderzoek aan de Gapingse Watergang en op het project Maelstede-Dekker brachten resten
van oude bewoning aan het licht.
Een belangrijk monument van het verdronken dorp Koudekerke is de Plompe Toren vlakbij de
Schelphoek. Deze toren is het restant van een kerk die daar ooit heeft gestaan. De toren ligt
momenteel vrijwel in de dijk.
Archeologische vindplaatsen Een archeologische vindplaats kenmerkt zich doordat er een
archeologisch onderzoek naar uitgevoerd is. Vaak gaat het om ondergrondse resten maar dat is niet
altijd het geval. Vindplaatsen komen in Zeeland voor vanaf de Vroege Steentijd tot en met de Nieuwe
tijd. In waterschapsprojecten wordt vroegtijdig rekening gehouden met het risico op het aantreffen
van dergelijke vindplaatsen.
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Afbeelding 7

2.2.2

De Plompe toren van Koudekerke nabij de Schelphoek in Schouwen-Duiveland.

Overzicht van cultuurhistorisch onderzoek

Zoals reeds in de Inleiding van dit hoofdstuk werd gesteld is dat op het gebied van archeologie de
zaken goed geregeld zijn. Er bestaan honderden onderzoeken, rapporten en adviezen die niet in deze
paragraaf opgenomen worden omdat de focus van deze notitie ligt op die cultuurhistorische
elementen, die nog niet op reguliere (wettelijke) basis worden onderzocht.
Dit betekent niet dat het archeologisch erfgoed geen nadere inventarisatie behoeft. Het
archeologisch erfgoed maakt onderdeel uit van het cultuurhistorisch erfgoed en zal in het voorstel
(hoofdstuk 5) zeker aan bod komen. Een integraal onderzoek waarin alle vormen van cultureel
erfgoed aan bod komen is nog niet uitgevoerd, omdat erfgoed sectoraal verdeeld zit bij overheden1.
Dit geldt ook voor de koppeling met de natuurwaarden, die ook onderdeel uitmaken van ons erfgoed,
onze ‘heritage’. Denk aan de kreekruggen in het landschap, de vegetatie in bepaalde polders, het
open water met zijn recreanten en al het lekkers wat dit water te bieden heeft aan streekproducten,
de broed- en trekvogels in de natte gebieden, de folklore die het landschap met zich meebrengt zoals
Straô op het Schouwse strand en mosselfeesten in meerdere Zeeuwse (voormalige) vissersplaatsen.

1

Verschillende overheden, bijvoorbeeld de Gemeente Schouwen-Duiveland, hebben een Erfgoednota
opgesteld om een relatie tussen de sectoren voor elkaar te krijgen waardoor het erfgoed in zijn geheel
beter behouden en benut wordt. Overheden hebben in 2012 vaak het voornemen gehad een integraal
beleid aan te vatten, maar wegens bezuinigingen is daar in de praktijk nog (te) weinig van terecht
gekomen.
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Ook de grotere restauratieprojecten worden in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. Het feit
dat deze objecten gerestaureerd worden, betekent dat er reeds een waarde aan toegekend is. In een
inventarisatie zullen deze ook opnieuw aan bod komen, aangezien een bestuurlijk standpunt
ingenomen zal moeten worden. Keuzes uit het verleden bieden immers geen garantie voor de
toekomst.
In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen de inventarisaties die uitgevoerd in het kader
van het dijkherstel langs de Oosterschelde en Westerschelde door projectbureau Zeeweringen en het
overig onderzoek.

2.2.2.1

Projectbureau Zeeweringen

Het projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en het
Waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de Zeeuwse dijken.
Eind vorige eeuw werd vastgesteld dat de steenbekleding van veel dijken niet meer aan de
veiligheidseisen voldeed. Hoewel er nooit sprake is geweest van direct gevaar, was dit toch de
aanleiding om in 1997 projectbureau Zeeweringen op te richten. In 2015 moet in totaal 325 kilometer
dijk zijn versterkt. Alle Zeeuwse dijken voldoen dan aan de veiligheidsnorm.
In de omgeving van veel dijktrajecten en in de dijken zelf liggen objecten die een cultuurhistorische
waarde vertegenwoordigen. Zoals muraltmuren, gemalen, oude havens en sluizen. Het projectbureau
zet zich in om deze cultuurhistorische elementen te behouden. Daartoe heeft het projectbureau in
kader van het dijkherstel aan de Oosterschelde (2008) en Westerschelde (2011) een cultuurhistorische
inventarisatie laten uitvoeren (zie afbeelding 8). Bij elk dijktraject is gekeken welke objecten kunnen
worden aangetast of zelfs zouden verdwijnen door de werkzaamheden en hoe hiermee moet worden
omgegaan. Deze inventarisatie had als uitgangspunt de CHS. Daarboven werden nog 40% nieuwe
elementen toegevoegd boven deze die reeds in de CHS bekend waren. Een grondige inventarisatie
heeft toegevoegde waarde! In deze rapporten werden de cultuurhistorische waarden grofweg
verdeeld over viert thema’s waarbij overlapping mogelijk is: 1.Landverlies/kustverdediging,
2.Economische/infrastructurele activiteiten, 3. Afwatering en 4. Defensie. Na inventarisatie hebben
de objecten een waarde toegekend gekregen en kon er een verantwoorde keuze worden gemaakt,
hoe om te gaan met het object. Zo werd het wachthuisje in Hoedekenskerke verplaatst en werd
advies gegeven over de dijkbekleding. Een overzicht van cultuurhistorische objecten langs de
Zeeuwse kust is voor iedereen te raadplegen op GEOWeb. Rapporten zijn verkrijgbaar op de webiste
van Zeeweringen en de website van Dorp, Stad en Land.
Momenteel worden het Volkerak-Zoommeer en het Schelde-Rijnkanaal hersteld. De planning is om
binnenkort de Noordzeekust tussen Vlissingen en Westkapelle en het Grevelingenmeer aan te
pakken. Ook staat het Veerse Meer nog op de agenda.
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Afbeelding 8 Voorblad van een cultuurhistorische
inventarisatie die werd opgesteld in opdracht van
het projectbureau Zeeweringen bij het verbeteren
van de dijken aan de noordelijke en zuidelijke
Westerscheldeoever. Hierbij werden alle zaken
meegenomen die binnen 30 meter van de teen van
de binnendijk gelegen waren.

2.2.2.2

Onderzoek bij overige waterschapsprojecten

In de lopende projecten wordt naast archeologisch advies ook advies ingewonnen over hoe om te
gaan met bijvoorbeeld het vervangen van sluismuren of indien een fietspad wordt aangelegd en er ligt
toevallig een oude trambaan onder, wordt dit meegenomen in het ontwerp. Zaken zoals het
restaureren van grote oude gemalen, de kazematten in Vlissingen worden doorgaans wel herkend als
cultureel waardevol door waterschapsmedewerkers en daar wordt advies over gevraagd. Minder voor
de hand liggende zaken zoals (dijk)palen, werkhaventjes, wachthuisjes, dijkbekleding, oude indeling
van een polder, oude dijken, een anker, bunkers … worden niet standaard meegenomen als
cultuurhistorisch waardevol object. Het is uiteraard altijd de vraag hoe waardevol een object is. En
juist daarom dient er eerst een inventarisatie plaats te vinden van al het erfgoed (zie verder onder
hoofdstuk 5). Momenteel wordt er over dit soort zaken elke keer opnieuw een besluit genomen op
basis van de ervaring van een adviseur of ander belang. Hoewel een advies altijd maatwerk blijft, is de
beargumentatie om een besluit te nemen beter wanneer dit stoelt op een goed onderbouwd
onderzoeksrapport waarin een ook het bestuurlijk standpunt is vastgelegd.

2.2.3

Overzicht aan betrokken instanties en overlegstructuren inzake
erfgoed

Het Waterschap Scheldestromen is goed vertegenwoordigd in de overlegstructuren die in het
Zeeuwse en in den lande te vinden zijn die over het cultuurhistorie gaan.
- PRovinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie (PROZA)
- Platform Verdedigingswerken Zeeland
- Ruimtelijk Planoverleg (RPO)
- Projectbureau Zeeweringen
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-

Regulier overleg inzake Staats-Spaanse Linies (SSL) met Provincie, Staatsbosbeheer,
gemeenten, Stichting Menno van Coehoorn, Het Zeeuws Landschap,..
SIKB

-

Bij de volgende overlegstructuren is het Waterschap Scheldestromen nog geen partij, maar
zou het goed zijn om partij te worden:
Platform Maritiem Erfgoed

2.3

Bescherming

Onder bescherming wordt hier bedoeld de wettelijk geregelde bescherming om sloop of vernietiging
van cultuurhistorische waarden te voorkomen en tegen te gaan. En indien sloop of vernietiging
onvermijdelijk zou zijn dient een onderzoek en documentatie van het object plaats te vinden zodat de
informatie behouden blijft voor volgende generaties.

2.3.1

Planologische bescherming

Een planologische bescherming van cultuurhistorische waarden is de meest voor de hand liggende
vorm. In het provinciaal Omgevingsplan 2012-2018 zijn deze zaken opgenomen die de provincie
waardevol acht. Door middel van de vastgestelde provinciale ruimtelijke verordening die daaruit volgt
legt de provincies zaken bindend op aan gemeenten en derden. De provincie ziet erop toe dat
bijvoorbeeld gemeenten deze zaken opneemt in hun bestemmingsplannen of structuurvisies. Punten
uit gemeentelijke structuurvisies worden doorvertaald in bestemmingsplannen en
beheersverordeningen. Hierin kunnen dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie of WaardeCultuurhistorie worden opgenomen op de plankaarten waaraan Regels verbonden zijn. Deze regels
kunnen aantasting of vernietiging van cultuurhistorische waarden verbieden of aan banden leggen.
Niet alle cultuurhistorische waarden zijn geborgd in bestemmingsplannen. Vaak zijn archeologische
waarden meegenomen als Waarde-Archeologie omdat dit via de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg verankerd is in de WRO. Via aanvraag omgevingsvergunning legt de gemeente
voorwaarden op aan plannen waarbij de waarden eventueel verstoord dreigen te raken. Wat
landschapswaarden betreft heeft de gemeente Veere in het bestemmingsplan buitengebied
opgenomen dat kreekruggen niet genivelleerd mogen worden. Zo mag het Waterschap bijvoorbeeld
geen gronddepot aanleggen waardoor de kreekrug minder zichtbaar wordt. Wat cultuurhistorische
elementen betreft zijn de bestemmingsplannen erg verschillend in Zeeland. Vaak zijn oude dijken wel
beschermd en vestingwerken, maar losstaande elementen weer niet. Het Rijk en provincie pleiten
ervoor om zoveel mogelijk waardevolle zaken op te nemen in de bestemmingsplannen.

2.3.2

Publieksrechtelijke bescherming

De mogelijkheid bestaat om zaken in wetten te regelen. Waterschapszaken zijn veelal geregeld in de
Waterwet. Zaken als cultuurhistorie vallen onder Wet op de Ruimtelijke ordening, die straks
opgenomen worden in de nieuwe Omgevingswet. Overige zaken betreffende cultureel erfgoed
worden geregeld in de nieuwe Erfgoedwet.
In de Omgevingswet zijn in de volgende instrumenten op decentraal niveau voorzien:
a) het gemeentelijk omgevingsplan
b) de provinciale omgevingsverordening
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c) de waterschapsverordening. Artikel 4.2. van de Omgevingswet draagt het algemeen bestuur van
het waterschap op om een waterschapsverordening vast te stellen, die de regels bevat over de fysieke
leefomgeving van het waterschap. De huidige verordeningen die zien op het waterbeheer, de
keuractiviteiten en de waterkwaliteitszorg dienen te worden geïntegreerd in één waterschapsverordening.
Het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed is nu geregeld in verschillende regelingen en
wetten. Hierin heeft elk erfgoedtype zijn eigen specifieke definities, procedures en
beschermingsmaatregelen. Deze sectorale versnippering van de erfgoedwetgeving en de
noodzakelijke aanpassingen zijn de redenen om één integrale Erfgoedwet op te stellen, waarin
specifieke wetten en regelingen worden geïntegreerd. Daarnaast is het wenselijk om de omgang met
museale collecties en het afstoten van cultuurgoederen door overheden wettelijk te regelen. Voor de
archeologie moeten de maatregelen gemoderniseerd worden die de kwaliteit van het werk
waarborgen.
In de Erfgoedwet legt de overheid overzichtelijk vast hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie
welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. In kader
van de Omgevingswet zullen overheden bescherming van het cultureel erfgoed geregeld moeten
hebben.
OP dit moment geldt het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat in 2012 van kracht is gegaan: het
cultuurhistorisch erfgoed is - naast archeologie en monumenten - een verplicht onderdeel in de
afweging van bestemmingsplannen. Met het nieuw ingezette rijksbeleid Modernisering
Monumentenzorg is het de bedoeling dat gemeenten cultuurhistorie verankeren in hun eigen beleid
door het opnemen van een cultuurhistorische paragraaf in bestemmingsplannen. Deze wijze van
borging via het systeem van de ruimtelijke ordening bestond in het Bro nog niet voor
cultuurhistorische waarden in het algemeen. Het systeem van borging via de Wro (Wet ruimtelijke
ordening) dat al gold voor archeologie is nu als het ware uitgebreid tot alle cultuurhistorische
waarden.
De meeste gemeenten in Zeeland hebben goed in beeld wat de bijzondere en waardevolle plekken
zijn binnen hun gebied. Zij moeten echter nog instrumenten ontwikkelen om deze cultuurhistorie in
een vroegtijdig stadium te betrekken bij (ruimtelijke) planvorming. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
een cultuurhistorische waardenkaart inclusief database en beleid hoe met deze waarden om te gaan.
Op basis van de kaart kan iedere gemeente keuzes maken welk belang het toekent aan de
geïdentificeerde cultuurhistorische waarden en hoe het ermee om wil gaan. Deze waarden met
bijbehorend beleidsintenties worden vervolgens vastgelegd in bestemmingsplannen.
Het regelen van bescherming van cultuurhistorische waarden gaat via het publiekrecht op een hoger
niveau en wordt vertaald naar een planologische bescherming op een lager niveau. Het Waterschap
Scheldestromen kan wachten totdat alle gemeenten voorzien zijn van een kaart waar het integrale
erfgoedbeleid is opgenomen en deze gebruiken in hun eigen projecten.
Het tijdstip dat dit rond zal zijn ligt naar verwachting tussen nu en 10 jaar. Zoals in paragraaf 2.2 aan
de orde kwam zijn er in Zeeland slechts een enkele gemeenten die een Nota hebben en de uitvoering
daarvan staat nog niet op punt.
Daarnaast is het maar de vraag in hoeverre het erfgoed waarmee het Waterschap Scheldestromen
zich mee wil profileren, daarin vertegenwoordigd is.
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2.3.3

Overige vorm van bescherming

Het Waterschap heeft momenteel de keur en leggers tot zijn beschikking. De keur biedt de
mogelijkheid aan het dagelijks bestuur van een waterschap om algemene regels te stellen ten aanzien
van bepaalde handelingen in het watersysteem. Die regels kunnen inhouden een vrijstelling van de
vergunningplicht of juist een algeheel verbod op het verrichten van die handelingen. Voordeel van
een dergelijke bepaling is dat het waterschap maatwerk kan verrichten en dat de regeldruk hiermee
wordt verminderd.
De bepalingen in de keur dienen te worden toegepast met inachtneming van het geldende beleid. Het
waterschapsbestuur kan beleidsregels vaststellen die richting gevend zijn voor op grond van de keur
te nemen besluiten en waarnaar ter motivering van de besluiten kan worden verwezen en waarvan
slechts gemotiveerd kan worden afgeweken (Titel 4.3 Awb).
Richtinggevend bij de uitvoering van de keur door het waterschap is onder meer het beleid van het
waterschap zoals dat is vastgelegd in het waterbeheerplan, de Nota Vergunningenbeleid
Waterbeheer Scheldestromen, het Waterkeringenbeheerplan en het Ontheffingenbeleid
waterkeringen.

2.3.3.1

Keur en legger

Voor het merendeel van de bij waterschappen in beheer zijnde waterstaatswerken geldt dat de
begrenzingen van deze werken ingevolge wettelijke regeling dienen te worden vastgelegd in leggers.
Artikel 5.1 van de Waterwet vereist van de waterbeheerders dat zij voor hun waterstaatswerken
leggers op orde hebben. Artikel 5.1 voorziet in een vrijstelling, als het gaat om tertiaire onderdelen
van het watersysteem. Voor waterstaatswerken, waarvoor het vaststellen van een legger niet is
voorgeschreven of waarvoor nog geen legger is vastgesteld, voorziet de keur in overgangsrecht dat
het aangeven van ligging en indien mogelijk afmetingen van de betrokken werken op een bij de keur
behorende kaart mogelijk maakt. Tegelijk met deze keur is een legger opgesteld.

2.3.3.2

Gedoogplichten

Voor een blijvend goed functioneren van waterstaatswerken is het noodzakelijk dat hierover een
goed beheer wordt gevoerd en dat hieraan regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Om dit beheer
en onderhoud te kunnen uitvoeren zijn in de artikelen 5.20 tot en met 5.26 van de Waterwet
gedoogplichten en bijzondere bevoegdheden vastgelegd. Blijkens de Memorie van Toelichting van de
Waterwet is deze regeling als uitputtend bedoeld. Het waterschap kan dus geen nadere regels stellen
aan deze bepalingen.

2.3.3.3

Keur en ruimtelijke ordening

De bescherming van de kust en het achterland tegen overstromingen vanuit zee wordt door het rijk
en de provincie aangemerkt als een nationaal respectievelijk een provinciaal belang dat in de
ruimtelijke ordening geborgd moet worden. Zo is in de Provinciale Ruimtelijke verordening Zeeland
opgenomen dat regionale waterkeringen (het waterstaatswerk als daadwerkelijke kering) in
bestemmingsplannen primair tot Waterstaat - waterkering moeten worden bestemd. Waterkeringen
worden zo ook via het planologische spoor beschermd. Dat impliceert dat voor een bouwplan op
gronden behorende tot het waterstaatswerk en de beschermingszone A naast een bouwvergunning,
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ook een watervergunning nodig kan zijn. De watervergunning is geen onderdeel van de
omgevingsvergunning.
Ook het functioneren van het oppervlaktewatersysteem is gewaarborgd in de keur en de
bijbehorende algemene regels. Voor het beheer en onderhoud zijn beschermingszones aan
weerszijden van leggerwateren noodzakelijk. Bebouwing en opgaande (hout)beplanting zijn een
belemmering voor onderhoudsvoertuigen en zijn daarom door middel van het eisen van
beschermingszones verboden. In de keur en in de algemene regels is dit geregeld. In het
watertoetsproces voor ruimtelijke plannen wordt samen met gemeenten gewaarborgd dat
bebouwing (lees bouwvlakken) niet te dichtbij het oppervlaktewater plaatsvindt. Afwijken van de keur
en algemene regels is mogelijk met een watervergunning. In het proces van de watervergunning
worden de consequenties van de afwijking afgewogen.

2.3.3.4

Conserverende werking van de keur en de beschermingszones

Van de keur gaat een conserverende werking uit, indien daarin het toekomstig tracé van een
waterstaatwerk wordt beschermd. De Rechtbank Middelburg (Awb 07/3891, 29 januari 2008)
oordeelde inzake de keur van waterschap Zeeuws-Vlaanderen met op kaart aangegeven keurzones
en een Nota begrenzingen, waarin een berekening voor die zones is onderbouwd, dat de in de Wet op
de ruimtelijke ordening aan provincie Zeeland gegeven bevoegdheid, onverlet laat de aan een
waterschap gegeven bevoegdheid om in het belang van de waterstaatszorg voorzieningen te treffen.
Deze voorzieningen betroffen het aangeven van keurzoneringen, zones langs waterkeringen
waarbinnen vooralsnog niet mag worden gebouwd. Deze zones waren bepaald door uit te gaan van
toekomstige klimaatscenario's. De Rechtbank nam daarbij in aanmerking dat de conserverende
werking kon worden opgeheven na belangenafweging in het concrete geval van een aanvraag om
ontheffing door betreffende bedrijven. Deze uitspraak is van groot belang voor waterschappen die
hun belangen bij een mogelijk toekomstig grondgebruik voor het verbeteren van hun watersystemen
voor de (lange) toekomst veilig willen stellen. In dit verband is het belangrijk waar nodig een profiel
van vrije ruimte op te nemen.
De keur onderscheidt een beschermingszone A en een beschermingszone B die aan weerszijden van
het waterstaatswerk zijn aangewezen. De beschermingszone A omvat in ieder geval die gronden die
technisch/fysisch (mede) een bijdrage leveren aan de stabiliteit van de waterkering. Daarbij geldt
echter aan de landwaartse zijde als minimum dat gronden die voor toekomstige dijkverzwaring nodig
zijn, ook wel het profiel van vrije ruimte of reserveringsstrook genoemd, in ieder geval binnen de
beschermingszone A vallen. Waar het profiel van vrije ruimte breder is dan de strook die een bijdrage
levert aan de stabiliteit van de waterkering is eerstgenoemde bepalend voor de dimensionering van
de beschermingszone A.

2.3.3.5

Keur en Cultuurhistorie

De vraag of cultuurhistorie via de keur geregeld dient te worden is snel beantwoord. De keur gaat
over de bescherming van waterwerken op het niveau van veiligheid en functionaliteit. Derden mogen
geen schade toebrengen aan of de werking van deze zaken belemmeren. Overige zaken in de keur
regelen zal niet worden toegestaan en is daardoor ook niet noodzakelijk.
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2.3.3.6

Conclusie

De conclusie is dat een planologische bescherming via de gemeentelijke bestemmingsplannen de
beste optie is om het cultuurhistorisch erfgoed te behouden, te beschermen en te benutten.
Het voorstel is na een gehele inventarisatie en wetenschappelijke waardebepaling een bestuurlijke
waarde toe te kennen aan elementen en objecten en vervolgens deze visie aan te dragen bij de
gemeenten die deze waardevolle elementen van een bescherming voorzien.

Afbeelding 9

Verschillende types dijkbekleding en dijkelementen.
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3

Paalhoofden als cultuurhistorisch fenomeen

3.1

Inleiding

Paalhoofden bestaan als sinds de 16e eeuw in Zeeland, maar ook daarbuiten. Toch worden ze vaak als
typisch Zeeuws beschouwd en gebruikt door vele ondernemers of instanties om hun product of regio
aan te prijzen. Het is werkelijk één van de meest gefotografeerde objecten in Zeeland.

Afbeelding 10

Paalhoofden op het strand van Zoutelande (gemeente Veere).

De paalhoofden hadden in de 16e eeuw een functie als stroomafleider en het strand te behoeden voor
te veel afslag en verlaging, maar dienden ook als aanlegplaats voor schepen. Deze laatste functie is
niet bij veel mensen bekend, maar een mooi voorbeeld daarvan is nog te zien bij het onlangs door het
onder andere het Waterschap vernieuwde paalhoofd Zuiderhoofd in Westkapelle. Hier werd in 2011
het gehele paalhoofd (plankierhoofd) vernieuwd. Juist dit paalhoofd werd nog lang gebruikt als
aanmeersteiger voor het lossen van materiaal voor het dijkenonderhoud. Het paalhoofd heeft ook
recreatieve functies. De (sport)vissers gebruiken deze vaak en de toeristen houden van het paalhoofd.

30

Afbeelding 11 Het vernieuwde paalhoofd ‘t Grôôt ôôd of later het Zuiderhoofd in Westkapelle
(gemeente Veere). Bron: Jan de Jonge, 2013.

Op de stranden voor de dorpen langs de kust lagen vaak meerdere paalhoofden die elke een eigen
naam en geschiedenis hebben. De paalhoofden in Westkapelle zijn ook in het midden van de 16de
eeuw ontstaan als fenomeen.
Er stonden ongeveer al 12 paalhoofden voor
de kust van Westkapelle in de 16de eeuw. In de
18de eeuw zijn dit er al 27. Op de afbeelding
hiernaast is te zien dat de ligging van de
paalhoofden niet altijd op dezelfde plaats was.
De paalhoofden voor Westkapelle worden
door velen als uitzonderlijk beschouwd. Voor
de geschiedenis van het Zuiderhoofd wordt
verwezen naar Bijlage 1.
De namen van de paalhoofden verwezen
soms naar de polderbesturen, zoals
bijvoorbeeld het Tullekenshoofd, vernoemd
naar Daniël Tulleken, heer van Melis- en
Mariekerke, gecommitteerde van de Brede
Geërfde namens de Middelburg in de
Zuidwatering (1748-1792).
De gemeente Veere heeft de namen van de
paalhoofden van de Noordwatering (18de
eeuw) in kaart gebracht. Een overzicht
daarvan is te vinden in Bijlage 2.
Afbeelding 12 Reconstructie oude
paalhoofden omgeving Zuiderhoofd
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Naast de functie als stroomafleider, aanlegplaats, toeristische en recreatieve trekpleister vervullen ze
een belangrijk en beeldbepalend landschapselement. Dat element werd in het begin van de 20ste
eeuw in de kunst toegepast. De stranden van Walcheren met hun mooie luchten en paalhoofden
waren een geliefd object om te schilderen.
De paalhoofden in Zeeland zijn cultuurhistorisch zeer waardevol. Het is een fenomeen waarvan de
stroomafleidende functie tot op heden is blijven voortbestaan.
Ze zijn cultureel erfgoed in zijn geheel en afzonderlijk als beeldbepalend lijnelement in het landschap.
De paalhoofden zijn ingebed in de Zeeuwse cultuur en spelen een grote rol in de volkscultuur, zowel
op lokaal als regionaal vlak. Bewoners en regionale besturen hebben namen gegeven aan de
paalhoofden.

3.2

Behoud en bescherming

Het behoud van de paalhoofden in het landschap als technisch functioneel element hangt samen met
het onderhoud van deze zaken. Voor het Zuiderhoofd is veel geld en inspanning van het Rijk,
Provincie, Waterschap en verenigingen vereist. Het vervangen van 1 paal kost ongeveer 60 euro. Het
vervangen van een heel hoofd en met name een plankierhoofd met ook het vervangen van metalen
delen loopt in de tonnen aan euro’s.
De wil tot het behoud van de paalhoofden zal voor velen geen punt van discussie zijn aangezien ze
een zowel vanaf het land als vanaf zee goed herkenbaar zijn in het landschap en het landschap
verfraaien. Het recreatief gebruik van de paalhoofden en het feit dat het voor toeristen een
trekpleister blijft, zorgt ervoor dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor behoud. In de loop
der eeuwen (zie ook Bijlage 1: het afzagen van de paalhoofden) zijn de meningen verdeeld over de
functie als stroomafleider en middel om strandafslag tegen te gaan. Het feit dat ze al bijna 500 jaar
aan de Zeeuwse kusten staan, pleit voor de werking van de paalhoofden.
Het behoud van de paalhoofden als cultuurhistorisch object kan door een planologische bescherming
worden gerealiseerd. In het provinciale Omgevingsplan 2012-2018 worden ze als lijnelement
opgenomen. De ruimtelijke verordening verplicht gemeenten om dit in de bestemmingsplannen op te
nemen. De provincie ziet hierop toe en kan gemeenten attenderen indien ze dit niet opnemen. De
ruimtelijke verordening is bindend voor provincie, gemeenten en derden.
De gemeente Veere neemt deze taak serieus op en heeft de paalhoofden geïntegreerd in een
cultuurhistorische waardenkaart, die ten tijde van het opstellen van deze notitie in concept is. Op
deze kaart zijn alle paalhoofden in de gemeente opgenomen met hun originele naamgeving. Het
College van B&W heeft de kaart goedegekeurd en de kaart is tevens door de gemeenteraad
bekrachtigd. Naast dat ze genoemd worden krijgen ze ook een waarde toegekend.
De gemeente Sluis heeft in tegenstelling tot de gemeente Veere de paalhoofden niet opgenomen in
haar bestemmingsplannen. Op de vraag of de gemeente nog van plan is daar iets mee te doen werd
negatief geantwoord. Het vermoeden bestaat dat de gemeente de ruimtelijke verordening niet
naleeft en dat hier op het vlak van cultuurhistorie nog terrein te winnen valt. Wel is er contact
opgenomen met de extern adviseur van de gemeente, die dit zal aankaarten bij de gemeente Sluis.
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De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in haar bestemmingsplan buitengebied wel een aantal
cultuurhistorische elementen benoemd, maar niet de paalhoofden.
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4

Beleving en exposure

4.1

Inleiding

Een groot deel van het patrimonium van het waterschap bestaat uit historisch erfgoed. Het is niet
toevallig dat een werk als de Deltawerken genoemd wordt om op de Unesco Werelderfgoedlijst te
plaatsen. De ervaring die Zeeuwen hebben met de strijd tegen het water en met het water dateert
van oudsher. Zelfs in de Romeinse tijd werden in deze streken al terpen opgeworpen om droge
voeten te behouden en werden afwateringssystemen aangelegd om op het veen te kunnen wonen.
Zeeland is door de eeuwen heen geteisterd door stormvloeden waarbij hele dorpen verdronken.
Zeeland is ontstaan door opslibbing van land en dan weer het wegslaan ervan. Een groot keerpunt is
gekomen met de bedijkingen. Dit is nog steeds een zeer actueel onderwerp, waaraan Zeeland niet
ontsnapt. De zeespiegelstijging heeft tot gevolg dat er steeds nieuwe oplossingen komen om achter
de dijken het hoofd boven water te houden. Een primaire taak van het waterschap. De gehele
infrastructuur van polders, dijken, gemalen, sluizen, inlagen en karrevelden, caissons, waterkeringen
is nog steeds goed in het landschap zichtbaar. Wat bij een ieder goed in het vizier ligt is de
watersnoodramp uit 1953. Het deltaplan is na deze rampzalige stormvloed in werking getreden. In het
verleden hebben zich echter honderden van deze rampen voltrokken. Het verhaal van het
cultuurhistorisch erfgoed, het verhaal van het waterschap dat door deze elementen in het landschap
klinkt, dient vertelt te worden. Dat kan op velerlei manieren.
Een eerste keuze die gemaakt moet worden is of je het publiek van informatie wilt voorzien of dat je
het waterschap wil promoten via cultuurhistorie (marketing). Elk antwoord op deze vraag vergt een
verschillende aanpak. Wat wil je bereiken? Wie is je doelgroep? Hebben wij als waterschap de
middelen om dit te bereiken en zo ja, welke zijn deze precies?

Om deze vragen te beantwoorden is het goed om eerst in beeld te hebben wat je hebt en te
kijken of wat je hebt interessant is voor een bepaalde doelgroep. In de vorige hoofdstukken is een
overzicht geboden van wat we hebben, los van de hoeveelheid en waardering ervan.
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar welke communicatiemiddelen er al worden gebruikt en of
deze het doel bereiken.

4.2

Bestaande mediakanalen en uitgevoerde projecten

Het Waterschap Scheldestromen heeft de volgende kanalen om het publiek te bereiken.
a. Website www.scheldestromen.nl. Op deze website is onder het kopje Archieven en cultureel
erfgoed links in het menu enkel informatie te vinden over waar het archief van het waterschap
(voorheen Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap Zeeuws-Vlaanderen) te vinden is.
Op de hele website is verder niks te vinden over cultuurhistorisch erfgoed. Dat is jammer,
omdat het waterschap juist veel aan cultuurhistorie doet in zijn projecten.

34

Voor verschillende projecten waar het Waterschap Scheldestromen mee bezig is bestaan
aparte websites (bv Projectbureau Zeeweringen; Zwakke Schakels, ed.) of is het waterschap
partner in de totstandkoming van een project welke een eigen communicatiemodel heeft.
b. Facebook-pagina. Op deze pagina worden alle actuele zaken gemeld. Naast vacatures staan
er aankondigingen over afsluitingen, begin van werken en is er een enkele keer iets
verschenen over een onderzoek (archeologie) of de openstelling van een gemaal op de
landelijke Open Monumentendag.
c. Twitter. Er is een link tussen de berichten op Facebook en deze op Twitter. De inhoud komt
sterk overeen.
d. Tijdschrift Scheldestromen. Dit tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar, is per gratis
abonnement verkrijgbaar en heeft een oplage van bijna 20.000 exemplaren per uitgave.
Onder de rubriek Nieuws verschijnt af en toe een kort artikel over archeologische
opgravingen (bv Sas van Gent-Suikerplein in de editie van herfst 2013).
e. Informatieborden. Deze staan bij objecten die het Waterschap of andere partijen belangrijk
vinden. Soms zijn dat ook cultuurhistorische objecten zoals het paalhoofd Zuiderhoofd in
Westkapelle. Vaak zijn deze borden voorzien van informatie over de werken zelf, geografie,
natuur en cultuur en een stukje geschiedenis.
f.

Open dagen en landelijke dagen.

g. Pers (televisie, krant, radio,…).
h. (Tijdelijke) exposities. Bijvoorbeeld de Historische collectie Waterschap Scheldestromen.
Het Waterschap Scheldestromen beschikt over ruim 500 cultuurhistorische voorwerpen die
voorheen gebruikt werken bij het onderhoud van wegen, dijken, polders, vaarten etc.
Onderzocht wordt momenteel of de voorwerpen kunnen worden opgenomen in collecties
van enkele musea in Zeeland.

4.3

Nieuwe media: Menukaart

Onder nieuwe media wordt hier verstaan de media waarvan het Waterschap Scheldestromen op
dit moment nog geen gebruik van maakt in de communicatie met het publiek toe.
Om dieper op dit onderwerp in te gaan werd aan een extern bureau met media-ervaring in
cultuurhistorische zaken mee te denken. Hierna volgt een opsomming van een Menukaart waar
een mediavorm uitgekozen kan worden naargelang het project zich daartoe leent. In Bijlage 3 is
een visuele weergave (zogenaamd moodboard) opgenomen van dit verhaal, waarbij de
paalhoofden het uitgangspunt zijn.
De Menukaart gaat uit van de beleving van het cultuurhistorisch erfgoed. Door het vertellen van
het verhaal achter de objecten die in het landschap zichtbaar zijn (of soms ook juist niet
zichtbaar) worden mensen persoonlijk betrokken bij een gebeurtenis waarin het object een rol
speelt.
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De manier waarop die beleving tot stand gebracht kan worden is te kiezen uit de Menukaart. Niet
elk object leent zich tot een zelfde manier van verbeelden. Ook kan voor het vormen van een
totaalverbeelding een combinatie gemaakt worden van meerdere media.
De Menukaart bestaat uit de volgende onderdelen

De thema’s die gekozen kunnen worden hangen nauw samen met de werken die het waterschap
uitvoert. Bij de exposure van de paalhoofden zou je bij bijvoorbeeld een publieksdag een
dijkenbouwer als fictief personage kunnen zetten (acteur) die aan het publiek verhalen vertelt
over de paalhoofden en dijken. Dit zou je kunnen filmen zodat het op layar of via een QR code de
locatie zelf later terug te zien is.
Diezelfde dijkenbouwer kan ook de hoofdpersonage zijn die op de website terugkomt. Hij heeft
een raaf die naar alle objecten toe kan vliegen. Een raaf trekt zowel volwassenen als kinderen en
staat symbool voor het mysterieuze. Het haakt ook aan op de algemene hype voor series als
Games of Thrones en allerlei fantasygames.
Over de lay-out van het idee dient de afdeling Communicatie betrokken te worden. Er zijn tal van
externe bureaus die een dergelijke opdracht kunnen faciliteren.

4.4

Vast mediaformat bij lopende projecten

Bij grote waterschapsprojecten zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, dijkversterkingen,
graven van nieuwe waterlopen, aanleg van gronddepots, aanleg van wegen en fietspaden, aanleg van
nieuwe gemalen en duikers, wordt vaak onderzoek uitgevoerd naar archeologische en
cultuurhistorische waarden. Dit geldt ook op kleinere schaal bij het herstellen of vervangen van kleine
sluizen, het graven van kleine slootjes, het aanbrengen van nieuwe beplanting, en dergelijke meer.
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De zaken die te zien zijn tijdens de uitvoering van deze onderzoek en de resultaten van deze
onderzoeken zijn in sommige gevallen spectaculair en zeer geschikt om laten zien aan een (groot)
publiek. Het gaat hier bijvoorbeeld over de resten van een rituele kuil uit de IJzertijd (ca. 250 jaar voor
Christus) die bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers nabij Grijpskerke werd ontdekt en
opgegraven (zie afbeelding 13). Of over de resten van een grote veldoven bij graafwerkzaamheden in
Wissenkerke. Ook worden regelmatig oude dijkresten ontdekt en gedocumenteerd door archeologen
bij het doorgraven van een dijk voor de vervanging van een bestaande duiker.

Afbeelding 13 Bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever werden in een rituele kuil van 3x3 meter
honderden van deze grote potten gevonden uit de IJzertijd. Vele ervan zijn versierd met ingekraste lijnen,
vingerafdrukken en verf (Bron: scez.nl).

Zeer recent zijn er bij drie waterschapsprojecten spectaculaire vondsten aan het licht gekomen. De
projecten zijn Sas van Gent-Suikerplein (aanleg bassin), Serooskerke-Gapingse watergang (aanleg
natuurvriendelijke oevers) en ’s Heer Abtskerke-Noordhoekweg (project Maelstede dekker). Hierna
worden de twee belangrijkste besproken met daarbij de exposure tot nu toe en de mogelijkheden die
er liggen om dit alsnog te kunnen doen.
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1. Sas van Gent – Suikerplein
Bij de aanleg van een bassin met uitstroombak werd tijdens een opgraving een vindplaats uit
de Midden-Steentijd ontdekt op het dekzand. Duizenden vuurstenen objecten werden
onderzocht.
Tijdens de werkzaamheden werd aandacht geschonken aan het fenomeen op Omroep
Zeeland en kwam er een beperkt artikel met foto in het tijdschrift Scheldestromen van het
waterschap.
Het is nog even wachten op het wetenschappelijk rapport, maar er heerst vaak bij het grote
publiek een vorm van minachting over vuursteenvindplaatsen. De reden daarvan ligt vaak in
het ontbreken van het verhaal achter een vuurstenen object van 3 cm en het feit dat dit
voorwerpje erg klein is en niet tot de verbeelding spreekt van mensen.
Toch is deze vondst en de manier waarop het Waterschap dit heeft aangepakt uniek in
Zeeland! Dat verhaal mag verteld worden om zo niet alleen het echte verhaal te vertellen
over de resten zelf, maar ook, hoe het Waterschap met beperkte middelen en inzet een
vindplaats van formaat heeft weten veilig te stellen, weliswaar ex situ.
Edufact! adviseert om hier een publiekswerk van te maken met beperkte middelen.
2. ’s Heer Abtskerke- Noordhoekweg
Bij het graven van een nieuwe watergang kwamen het archeologisch onderzoek resten uit de
middeleeuwen tevoorschijn in de vorm van mooie hele potten. Omdat er in de projectopzet
geen rekening is gehouden met dergelijke belangrijke vondsten en hoe daar mee om te gaan
in de publiciteit, is er geen aandacht aan geschonken.
Niet alleen de gemeente Borsele heeft gevraagd om aandacht te schenken aan dit fenomeen,
maar ook de gemeente Goes (overzijde van de A58). Het ontbreekt in dit soort gevallen aan
een communicatieplan. Wie communiceert? Wat wordt gecommuniceerd, wat is het verhaal?
Enkel cultuurhistorie of ook civieltechnisch? Wie is contactpersoon? Wanneer wordt er
gecommuniceerd? Dit is belangrijk omdat in dit specifieke geval er een stagiair op het werk
was die foto’s had gepubliceerd van de vondsten op Facebook, wat schatgravers aantrekt.
Deze stagiair had dit niet gecommuniceerd met het archeologisch bedrijf, noch met het
waterschap. Een goed communicatieplan is een vereiste. Dit dient voorafgaand aan de start
van de werkzaamheden rond te zijn. De afdeling Communicatie van het Waterschap
Scheldestromen kan daar een rol in vervullen.

Edufact! stelt voor om tot een vast format te komen voor publiekswerking voor de lopende projecten.
Het kan worden meegenomen in de startoverleggen in de voorbereiding van de uitvoerende werken.
Dit format dient goedgekeurd te worden door het Waterschap en bekend te zijn bij de betrokken
afdelingen, waaronder communicatie. De rode draad hierbij is dat het belangrijk is om, zeker ook bij
de projectleiders op de afdelingen, vooraf een publieksplan klaar te hebben zodat er niet bij elk
project opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden wat dat betreft. Het gevolg is dat de mooie
dingen vaak weer voorbij zijn op het moment dat er een plan klaar ligt en het publieksmoment dan
voorbij is.
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Een dergelijk communicatieplan dient de volgende onderdelen te bevatten:
1.
2.
3.
4.
5.

Woordvoerder naar de pers; projectleider of adviseur waterschap
Contactpersoon naar de pers; voorstel afdeling Communicatie
Inhoud: keuze: wetenschappelijk of ook over project zelf
Tijdstip: keuze: direct (bij acute zaken) en/of nadat het werk klaar is
Middel: voorstel voor vast format: Facebook Waterschap en via afdeling Communicatie wordt
pers ingelicht.

Afbeelding 14 Archeologisch onderzoek in uitvoering op het Suikerplein te Sas van Gent waar in het
dekzand tientallen vuurstenen werktuigen werden aangetroffen, daterend uit de Midden-Steentijd (Bron:
Waterschap Scheldestromen, 2013).
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5

Conclusie en voorstellen

5.1

Inventarisatie

Uit de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd blijkt dat een inventarisatie van het
cultuurhistorisch erfgoed noodzakelijk is om daarna een bestuurlijk standpunt in te nemen hoe in
waterschapsprojecten met dit erfgoed wordt omgegaan.
Hoe breed en gevarieerd het begrip Cultuurhistorie is en in welke verschijningsvormen dit in het
Zeeuws landschap vertegenwoordigd is, zal in grote lijnen na het lezen van deze startnotitie duidelijk
geworden zijn.
Duidelijk is ook dat er tot op heden nog geen inventarisatie heeft plaatsgevonden van alles wat
cultureel erfgoed omvat: landschap – natuur – monumenten – archeologie – maritiem erfgoed –
varend erfgoed – cultuurhistorische elementen. Mijn voorstel is om een dergelijke inventarisatie uit te
voeren. Pas wanneer je weet wat je in hebt en wat het waard is kunnen keuzes gemaakt worden.
Centraal bij het maken van keuzes staat de beleving van een cultuurhistorisch fenomeen. Van vele
zaken wordt door de inwoners van Zeeland, recreanten en toeristen al veel gebruik gemaakt. Dit
geldt met name ook voor de paalhoofden. Deze zijn niet meer weg te denken uit het Zeeuwse
landschap, wat ook terugkomt in de marketingcampagnes in en over Zeeland.
De uitvoering van een inventarisatie hoeft niet ingewikkeld te zijn of veel werk in te houden. Vele
zaken zijn immers al bekend en staan in databases bij het waterschap, provincie en gemeenten. Een
koppeling tussen deze databases is een voornaamste eerste stap. Het grootste werk zit in de zaken
die nog niet bekend zijn, zoals de kleinere cultuurhistorische elementen die vaak pas bij een
veldbezoek opvallen.
Een dergelijke database is GIS-based zodat deze als onderlegger kan dienen in de bestaande
systemen die het waterschap gebruikt in het dagelijks werk. De waardebepaling die in eerste instantie
wetenschappelijk-inhoudelijk van aard is, dient ook bestuurlijk bepaald te worden. De uiteindelijke
waarde die het waterschap zelf aan een element toekent zal dan ook de waarde zijn die in deze
database zal gelden. Dit met uitzondering van de rijksmonumenten die verankerd zijn in de
Monumentenwet.

5.2

Bescherming

Bescherming kan via het publiekrecht (wetten) en planologische vertaling van deze wetten op het
gemeentelijk en provinciaal niveau. Na studie van de wetten, bestemmingsplannen, verordeningen
en de keur met leggers is de conclusie dat een planologische bescherming via de gemeentelijke
bestemmingsplannen de beste optie is om het cultuurhistorisch erfgoed te behouden, te beschermen
en te benutten.
Het voorstel is na een gehele inventarisatie en wetenschappelijke waardebepaling een bestuurlijke
waarde toe te kennen aan elementen en objecten en vervolgens deze visie aan te dragen bij de
gemeenten die deze waardevolle elementen van een bescherming voorzien.
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5.3

Beleving

Inventariseren en waarde toekennen aan erfgoed gezien worden als louter wetenschappelijke
bezigheid. Voor Waterschap Scheldestromen is het een meerwaarde om een belevingswaarde toe te
kennen aan het culturele erfgoed in zijn projecten. In Hoofstuk 4 en Bijlage 3 wordt uitgegaan van een
Menukaart waar naar ambitieniveau uit gekozen kan worden.
Het voorstel is om te komen tot een totaalbeleving. De website van het waterschap staat hierbij
centraal. Van hieruit start elke vorm van communicatie en bij een event kan desgewenst worden
doorgeschakeld naar een ander medium.
Het Waterschap Scheldestromen kan zichzelf nog meer op de kaart zetten door het publiek de
werking en nut van het waterschap zelf te laten beleven. De cultuurhistorie in al haar
verschijningsvormen en verhalen is daar het ultieme middel voor. Het is tevens een zeer actueel
onderwerp omdat er bij projecten van het Waterschap telkens nieuwe zaken boven water komen.
Mijn voorstel is om samen met de afdeling Communicatie te onderzoeken naar wat haalbaar is binnen
de organisatie waarbij het bestuurlijk ambitieniveau leidend is.
Voor de lopende projecten stel ik voor om een format voor publiekswerking te formuleren zoals dit in
Hoofstuk 4 is opgenomen. Ook dit dient met de afdeling Communicatie afgestemd te worden.
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Verklarende woordenlijst
Beschermingszone
het begrip beschermingszone is deels overgenomen uit de Waterwet, met de toevoeging dat die zone
in de legger is vermeld en dat het betreffende waterstaatswerk wordt beschermd door voorschriften
krachtens deze keur. In deze omschrijving wordt de relatie gelegd tussen de legger met de ligging,
vorm en afmetingen van dat waterstaatswerk en de keur met haar instrumentarium om die
waterstaatswerken daadwerkelijk te beschermen tegen ingrepen van derden. Voor het onderscheid
tussen beschermingszone A en B. wordt verwezen naar de algemene toelichting.
Caisson
Drijvend element dat in open water kan worden afgezonken om afsluitingen, kades e.d. te creëren.
Coupure
Bij hoogwater af te sluiten opening in een dijk of een beermuur; gebruikt als doorgang voor weg of
spoorlijn. Afsluiting meestal d.m.v. planken of schotbalken.
Dam
In en dwars over een water opgeworpen aardlichaam dat dient om water te keren of (af) te leiden.
Dijk
Een opgeworpen aardlichaam, dat het land tegen het (buiten)water moet beschermen.
Dijk, afgegraven
Tracé van vroegere dijk. Het tracé kan een weg, sloot of ander lijnvormig element zijn. (NB dijken
waarvan zowel het profiel als het tracé zijn verdwenen, zijn niet in de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur opgenomen.)
Dijkbeplanting
Planmatige beplanting op een dijk met bomen of struiken.
Dijkversterking (Systeem Muralt)
Muurtjes van betonnen systeemelementen, genoemd naar ir. jonkheer De Muralt. Het relatief
goedkope, grondbesparende systeem diende als dijkverhoging en is tussen 1906 en 1935 op ruim 120
kilometer dijken geplaatst.
Getijdegeul
Een door getijdenwerking gevormde aan- en afvoergeul van water en sediment. Na indijking kunnen
getijdengeulen in het afwateringssysteem opgenomen zijn.

Grondwater
de omschrijving van dit begrip is uit de Waterwet overgenomen, met de toevoeging dat het in deze
keur om een onderdeel van het grondwater gaat. Het gaat om dat grondwater, voor zover het
waterschap door de Waterwet belast is met het beheer van dat onderdeel van het grondwater. De
Waterwet gaat uit van het toekennen aan waterschappen van het passieve, kwantitatieve beheer van
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grondwater, voor zover het betreft de regulering van het onttrekken van water aan grondwater voor
industriële toepassingen met een hoeveelheid van niet meer dan 150.000 m³ per jaar, dan wel voor
zover het niet gaat om onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening of voor
bodemenergiesystemen.
Inlaag
Land tussen de (oorspronkelijke) zeedijk die sterk bedreigd wordt of niet meer te handhaven is en
Kanaal
Een gegraven water, dat van het buitenwater is afgesloten door dijken, dammen of sluizen, en dat
dient voor de scheepvaart, en/of afwatering.
Karreveld
Stuk land nabij dijk, waar klei werd afgegraven en uitgekard t.b.v. onderhoud en herstel van een
nabijgelegen dijk.
Kreekrestant
Waterloop die zijn ontstaan dankt aan erosie door getijdenstromen. Na indijking kunnen kreken in het
afwateringssysteem zijn opgenomen.
Krib of strekdam
Hoofd in rivier of ander buitenwater van aarde, steen en/of rijshout (en tegenwoordig staal), bedoeld
om stroomaanval op de oever tegen te gaan en/of de vaargeul op diepte te houden.
Legger
Artikel 5.1 van de wet verplicht de beheerder zijn waterstaatswerken vast te leggen in een legger.
Daarnaast hanteren de waterschappen al sinds lange tijd de legger, als bedoeld in artikel 78, tweede
lid van de Waterschapswet waarin de lijst van onderhoudsplichtigen voor waterstaatswerken is
opgenomen. Bij waterkeringen zijn genoemde leggers geïntegreerd.
Nol of bout
Restant van een weggeslagen of weggevallen (zee)dijk.
Plaat
Ondiepte of bij laag water droogvallende zandbank, ontstaan door de afzetting van zand in stromend
water.
Polder
Door waterscheidingen begrensd stuk land of gebied waarin de waterstand kan worden beheerst,
meestal door bemaling met elektrische gemalen, vroeger stoomgemalen en daarvoor windmolens.
Schor
Begroeide natuurlijke uitbreiding van aan zee of stroom gelegen gronden, ontstaan doordat zand of
kleideeltjes ten gevolge van de vermindering van de stroomsnelheid aldaar bezinken. Eerst wordt een
‘slik’ gevormd. Als de opslibbing zo hoog is dat nog maar zelden overstroming plaatsvind, is sprake
van een schor.
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Slik
Niet of nauwelijks begroeide natuurlijke uitbreiding van aan zee of stroom gelegen gronden, ontstaan
doordat zand of kleideeltjes ten gevolge van de vermindering van de stroomsnelheid aldaar bezinken.
Vervolgens wordt een ‘slik’ gevormd (het volgende stadium, wanneer als gevolg van opslibbing nog
maar zelden een overstroming plaatsvindt, is er sprake van een schor).
Sluis
Waterdeur, -schuif of –klep om twee wateren met elkaar in verbinding te brengen of van elkaar af te
sluiten. In de meeste gevallen gaat het om afwaterings- of suatiesluizen, daarnaast om schutsluizen
voor de scheepvaart.
Spuiboezem/kom
Bekken waarin het water wordt opgehouden om het te spuien.
Stelberg of hollestelle
Opgeworpen hoogte op de schorren waar het vee (vnl. schapen) bij hoogwater een toevlucht kon
zoeken.
Watergang of vaart
Waterloop, meestal gegraven, ten behoeve van de afwatering en/of scheepvaart.

Waterkering
Deze begripsomschrijving komt in de Waterwet als zodanig niet voor. De omschrijving geeft aan dat
een object de functie van waterkering heeft. Het waterschap beheert zowel primaire als regionale
waterkeringen. Het begrip dekt beide soorten kering.
Watersysteem
Dit begrip is overgenomen uit de Waterwet, met de opmerking dat de zinsnede ‘en
grondwaterlichamen' in deze definitie achteraan is gezet, omdat deze geen waterkeringen en
ondersteunende kunstwerken behoeven;
Waterstaatswerk
Overgenomen uit de Waterwet, met toegevoegd dat het werk als zodanig in de (Waterwet)legger is
aangegeven, tenzij het werk van opneming in de legger is vrijgesteld. De relatie met de legger komt
hier tot uitdrukking. Tot de waterstaatswerkenworden mede gerekend de bermen en bermsloten,
alsmede bij primaire waterkeringen aan de binnenzijde, waar geen binnenberm aanwezig is, een
strook ter breedte van 10 meter, gemeten uit de teen van de waterkering.
Watervergunning
Het gaat om de vergunning die de Waterwet introduceert voor bepaalde handelingen in het
watersysteem en die de keur voor het beheergebied van het waterschap concretiseert. Er is niet
langer sprake van een keurontheffing of -vergunning, maar van een watervergunning.
Waterwet
Waarop het keurinstrumentarium inhoudelijk is gestoeld, naast de Waterverordening Zeeland 2009.
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Weel
Een aan één van beide zijden van een dijk gelegen water dat is ontstaan bij een dijkdoorbraak.

Werken
dit begrip komt niet voor in de Waterwet maar moet nader worden beschreven omdat het realiseren
van dergelijke werken in watersystemen afbreuk kan doen aan de functies die aan die watersystemen
of onderdelen daarvan, zijn toegekend. Door middel van het keurinstrumentarium kunnen ingrepen
van derden worden voorkómen door de handeling te verbieden, dan wel voorschriften op te nemen in
een watervergunning. Daarnaast is het mogelijk dat op grond van algemene regels het werk niet
vergunningsplichtig is maar wel gemeld dient te worden of dat zelfs geen melding noodzakelijk is. Bij
toepassing van algemene regels is met name de aard van de constructie van het werk en de locatie
van belang.
Werkhaven
Tijdelijk dienstdoende haven voor waterstaatkundige werken; in Zeeland meestal aangelegd voor de
herstelwerkzaamheden van na 1953 en/of de Deltawerken.
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Bijlage 1 Geschiedenis van het Zuiderhoofd te
Westkapelle (Bron: Ko Gabriëlse)
In het begin van de 19e eeuw was onder de waterbouwkundigen een discussie ontstaan over het
nut van strandpaalhoofden voor het behoud van de stranden. Deze discussie was begonnen in de
Franse tijd (1795-1813) toen er schaarste aan materialen en aan financiële middelen was om de
kust waterbouwkundig te verdedigen. Door de komst van de paalworm in het midden van de 18e
eeuw aan de Nederlandse kust, meegebracht door de VOC schepen uit de tropische streken, was
het onderhoud aan paalhoofden en staketwerken erg duur geworden. De meestal eikenhouten
palen moesten allemaal met kopspijkers beslagen worden om ze te beschermen tegen de
paalwormen.
De Zeeuwse waterbouwkundige Andries Schraver schreef in 1808 een uiteenzetting over
strandverdediging met stenen bermen in plaats van paalhoofden. Samen met zijn leerling en
assistent, de Westkappelaar Abraham Caland (zie onder Kunst en Wetenschap) stelde hij voor de
palen van paalhoofden in te korten door er een gedeelte van af te zagen. Deze theorie kreeg
bijval en als eerste werd een aantal paalhoofden recht voor Domburg afgezaagd.
In 1814 schreef de inmiddels 25 jarige waterbouwkundige Abraham Caland een verhandeling
over het nut van de afgezaagde paalhoofden waarmee hij erg bekend werd.
Niet alle deskundigen stonden echter achter deze theorie en met name de Oppercommies van de
Polder Walcheren, Abraham Dingmans, vond dat er te voortvarend te werk gegaan werd met het
afzagen van paalhoofden. Hij werd echter door Andries Schraver de mond gesnoerd omdat hij
niet open zou staan voor nieuwe ideeën. Tot ongeveer 1830 werden op bepaalde plaatsen
paalhoofden afgezaagd maar op den duur bleek de praktijk toch anders uit te pakken dan de
theorie. Na 1840 twijfelde men openlijk aan het nut van de afgezaagde paalhoofden en vanaf
1855 verschenen er weer nieuwe strandpaalhoofden aan de kust van Walcheren.
In het boek “1000 jaar Walcheren”, uitgegeven door Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen in 1996 wordt dit afzagen van paalhoofden uitgebreid behandeld.

Abraham Caland (* Westkapelle, 1789 † Middelburg, 1869)
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In 1854 was Abraham Caland na zijn pensionering bij de Rijkswaterstaat, als zeer bekende
waterbouwkundige nog president van de Polder Walcheren geworden. Toen onder zijn leiding in
het jaarverslag over het jaar 1856 het voorstel kwam om aan het zuideinde van de Westkappelse
Zeedijk een nieuw paalhoofd te bouwen ter vervanging van het Cassiershoofd, zagen critici dat
als het terugkomen van zijn theorieën over het afzagen van paalhoofden waarmee hij destijds zo
bekend was geworden.
Het nieuwe paalhoofd werd noodzakelijk geacht om het strandverlies bij de aansluiting van de
duinen aan de dijk tegen te gaan. Het nieuwe paalhoofd zou tevens als aanvoerplaats voor
dijkmaterialen gebruikt gaan worden, een extra argument gebruikt om de noodzaak er van te
onderbouwen. Het paalhoofd zou hiervoor extra zwaar worden uitgevoerd en voorzien worden
van een vast plankier. Hierdoor kreeg het paalhoofd niet meer de naam Cassiershoofd maar
werd het Plankiershoofd genoemd.
Het nieuwe paalhoofd blijft niet onvermeld in de jaarverslagen van de Polder Walcheren in die
tijd.
In het verslag over het jaar 1856 staat dat er plannen zijn voor het verbeteren van de situatie van
de overgang van zeedijk naar duin aan de zuidzijde van de dijk. Deze plannen zijn nog in een
dusdanig stadium dat ze mondeling aan de Algemene vergadering meegedeeld zullen worden.
Fondsen voor het uitvoeren van deze plannen ontbreken nog.
In het verslag het jaar 1857 staat dat er in de begroting voor het jaar 1858 is opgenomen een
nieuw open paalhoofd, lang 64 meter uit 3 rijen palen bestaande op het zuideinde van de dijk. Dit
paalhoofd zal tevens voor een losplaats van dijkmateriaal ingericht worden.
In het verslag het jaar 1858 staat dat er een nieuw open Plankiershoofd gebouwd is van 73 meter
lang wat eind september 1858 gereed was.
In het verslag over het jaar 1859 staat dat het in 1858 nieuw gebouwde Plankiershoofd van 73
meter lang eigenlijk te kort is om de onderstroom ter plaatse te verminderen. Het Plankiershoofd
zou om dat te verbeteren met 18 á 20 meter verlengd moeten worden.
Het voormalige dubbele Cassiershoofd was zelfs 110 meter lang.
In het verslag over het jaar 1860 staat dat de verlenging van het Plankiershoofd met 20 meter in
maart 1861 aanbesteed zal worden.
In 1860 durfde, naar aanleiding van het jaarverslag over het jaar 1859, de ingeland (mede
bestuurslid) Dirk Dronkers met een open brief de zeer hoog geachte president Abraham Caland
te bekritiseren op zijn beleid in het algemeen en in het bijzonder op het beleid ten aanzien van de
paalhoofden. Deze gedurfde baanbrekende actie leidde uiteindelijk tot meer openheid van
bestuur bij de Polder Walcheren.
Volgens een tekening van dit 93 meter lange Plankiershoofd uit 1858-1861 opgenomen in een
boekwerk uit 1892 dat de kust van Walcheren beschrijft bestaat het loopplankier over heel de
lengte van het hoofd uit twee gedeelten gescheiden door de koppen van de palen in het midden
van het paalhoofd. De breedte van het plankier tussen de buitenste rijen palen bedraagt 4,80
meter. Het loopvlak van het plankier bevindt zich 1,70 meter boven het gemiddelde
hoogwaterpeil.
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Bouw van het huidige Grôôt ‘ôôd
Doordat dit Plankiershoofd uit 1858-1861 nog gebouwd was met eikehouten palen was het in het
begin van de 20e eeuw schijnbaar dusdanig versleten, dat in het jaar 1906 besloten werd een
nieuw paalhoofd te bouwen. Door de aanwezige steenstort in en rond het bestaande oude
Plankiershoofd kon dit nieuwe hoofd niet op de zelfde plaats worden gebouwd maar moest een
aantal meters zuidelijker gebouwd worden.
Dit nieuwe nu nog bestaande paalhoofd werd met groenharthouten vierkante palen met behulp
van een heimachine door een aannemer van buitenaf gebouwd.
Dit was een doorn in het oog van de Wasschappelse dijkwerkers. Zij zagen dit als broodroof en
hadden aan dit karwei ook willen mee werken.
De verhoudingen tussen commies Bolier van de Noordwatering en de dijkwerkers van
Westkapelle was in het begin van de 20e eeuw toch al niet al te best en de uitbesteding van het
werk voor het nieuwe paalhoofd had tot gevolg dat er weer een staking uitbrak.
In 1902 waren de dijkwerkers ook al in staking gegaan omdat Bolier onder andere het werktempo
van de oude dijkwerkers niet meer accepteerde. Het ongenoegen over Bolier was zo groot en de
gemoederen liepen zo hoog op dat er toen een keer ’s nachts door de luiken van zijn slaapkamer
in het polderhuis werd geschoten.
Hierdoor kwamen een aantal marechaussees onder luitenant Tomson naar Westkapelle die het
Polderhuis moesten bewaken. Burgemeester Overduin, die zelf ook bij de marechaussee gediend
had, suste de gemoederen en heeft er destijds voor gezorgd dat er geen verder onderzoek naar
het schietincident kwam en er dus geen arrestaties kwamen.
Nu in 1906 weer gestaakt werd en de dijkwerkers weer met eisen kwamen en hun ongenoegen
kenbaar maakten was bij het polderbestuur de boot schijnbaar aan en gaf het niet meer toe aan
die eisen.
Na enige tijd moesten de dijkwerkers de staking opgeven. Direct nam het polderbestuur
maatregelen, die voor de dijkwerkers zeer ongunstig uitpakten. De oproerkraaiers mochten niet
meer aan de dijk werken en de overige dijkwerkers moesten allen een soort
arbeidsovereenkomst tekenen. Ook mochten werkzaamheden aan de zeewering buiten het
grondgebied van Westkapelle nu in het vervolg ook door de bevolking van de aanliggende
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dorpen gedaan worden.
Om de werksfeer tussen de leiding en de dijkwerkers te verbeteren werd Bolier in 1908 van de
Noordwatering overgeplaatst naar de Oostwatering en werd in Westkapelle een nieuwe
commies aangesteld.
Doordat het werk aan het nieuwe 100 meter lange Plankiershoofd een tijdje had stil gelegen
waren de werkzaamheden pas in 1907 gereed.
De oud-dijkwerker Johannes Minderhoud (Wannes van Mejanus, 1873-1965) en de karder
(dijkwerker met paard en wagen) Lein Cijsouw (Lein van Miene, 1880-1965) vertelden beiden in
een interview in 1964 dat de vierkante hardhouten palen van meer dan 15 meter lang over
Domburg moesten worden aangevoerd. Via Zoutelande was niet mogelijk omdat de bocht bij het
café van Gabriëlse (Lou van Jan van Tesse) onder aan de duinen ten zuiden van de kerk met deze
palen niet kon worden gepasseerd.
Alle paalkoppen van dat nieuwe paalhoofd werden afgedekt met een gietijzeren muts. Het
paalhoofd was wel aanmerkelijk smaller dan zijn voorganger. Het plankier was 2,80 meter breed
tussen de palenrijen, wel weer op een hoogte van 1,70 meter boven het gemiddelde
hoogwaterpeil.

Lotgevallen Grôôt ‘ôôd
In de loop van de jaren werd ’t Grôôt ‘ôôd een markante en vaste waarde op de dijk, gewaardeerd
door Westkappelaars en met een nuttige functie als beschermer van dijk en duin en als
aanlegsteiger voor het lossen van materialen voor de dijk en ook om loodsen aan de wal te
brengen.
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De omgeving van het Grôôt 'Ôôd omstreeks 1935

Recreatief gebruik van het plankier in 1938
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Lossen van dijkmaterialen van een aan het Grôôt 'Ôôd afgemeerd schip; 1930
In de 2e Wereldoorlog is er veel schade ontstaan aan het Plankiershoofd. Na de oorlog is het wel
door een aannemer van buiten Westkapelle hersteld. Het plankier over de gehele breedte was al
in de oorlog verwijderd en werd na de oorlog niet meer aangebracht.

Gehavend door oorlogsgeweld; 1945
Zo rond 1950 werd de oorlogsschade aan het Grôôt ‘ôôd hersteld. In de plaats van het plankier
over de gehele breedte werd bij de herstelwerkzaamheden in eerste instantie aan de rechterzijde
van het paalhoofd een looppad gemaakt bestaande uit twee planken naast elkaar van 25
centimeter breed met een tussen ruimte van 5 centimeter. Wellicht is toen de benaming
Zuiderhoofd ontstaan omdat van een Plankiershoofd geen sprake meer was.
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De omgeving van het Grôôt 'Ôôd omstreeks 1935

H
Het Grôôt 'Ôôd is geen veilige plek bij zware zeegang
Met het paalhoofd in die toestand verdronk in oktober 1958 de 15-jarige Wim Joziasse uit
Westkapelle, toen hij door een golf van de loopplank werd geslagen.
In de zestiger jaren werden nog twee planken op de zelfde manier toegevoegd aan de bestaande
twee zodat een looppad van ongeveer een meter breed ontstond.
Omdat het gebruik van het paalhoofd door toeristen toenam en men de bestaande toestand
onveilig achtte, werd begin jaren tachtig op kosten van de gemeente Westkapelle weer een
plankier over de gehele breedte aangebracht en een railing aan de zijkanten.
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Het gemoed van de romancier van het vooroorlogse Westkapelle, Krijn Faasse, schoot vol toen
hij het herstelde paalhoofd aanschouwde en dat inspireerde hem tot een schoon lied:
Dih komme ‘k waarachtig
In ’t jaer twêêentachtig
In ´t zuu’en een keer over d’n diek
Toen viel toch m’n ôôge
En ’t bleef amper drôôge
Op ies, dih ‘k mee vreugde nih kiek’
Refr.:
Wan ’t Grôôt ‘ôôd is emaekt moe je wete
’t Is nog mooier a ’t ooit ei ewist
Iederêên ken toet ’t ênde noe lôôpe
En dat eh me toch jaeren emist
(Te zingen op de wijs van Het kleine café aan de haven)
Zo’n plankier heeft bij storm veel te lijden van golven die er bovenuit komen en vergt daarom
veel onderhoud. In de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft dit plankier daarom weer op kosten van
de gemeente Westkapelle een opknapbeurt ondergaan.
Na 2008 was het paalhoofd weer aan groot onderhoud toe en kwam er een bord met "Verboden
te Betreden" voor de opgang van het plankier te staan.

Het Grôôt 'Ôôd in verwaarloosde toestand; 2009
De gemeente Veere, waar Westkapelle nu deel van uitmaakt, vond dat het onderhoud voor
rekening van het Waterschap was. Het Waterschap op zijn beurt vond dat het paalhoofd voor de
zeewering in deze tijd geen betekenis meer had en dat er daarom geen onderhoud meer aan
gedaan werd.
Aan het begin van de zomer van 2010 zocht een inwoner van Westkapelle (Jaap Peene) de
publiciteit door zelf wat onderhoudswerkzaamheden aan het plankier te verrichten om op die
manier de onveilige situaties op te heffen. De PZC wijdde als gevolg hiervan een artikel aan de
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teloorgang van het Zuiderhoofd. Met de kermis van 2010 hekelden ook de Gaaischieters op
satirische wijze deze schrijnende toestand.

Grôôt schrôôt, schietschijf voor de gaaischieters
Al deze publiciteit zorgde er voor dat de gemeente Veere en het Waterschap het probleem van
het onderhoud van dit paalhoofd nog eens gingen bekijken. Op deze manier had een klein aantal
inwoners van Westkapelle toch maar bereikt dat de twee overheden luisterden naar de wensen
van de bevolking en uiteindelijk hun publieke taken op zich namen.
Het Waterschap nam de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de constructie van het
paalhoofd op zich en de gemeente Veere die van het plankier. De Provincie Zeeland en het
Projectbureau Zeeweringen en twee landelijke sportvissersorganisaties waren ook bereid
financieel bij te dragen aan het weer veilig maken van het paalhoofd. Met ook nog een bijdrage
uit de Europese subsidie voor Plattelandsontwikkeling kwam de financiering van deze grote
onderhoudsbeurt uiteindelijk rond. Aannemer De Klerk BV uit Werkendam voerde de renovatie
uit. Na reparatie van de constructie en het plankier was er zelfs nog geld voor een trap of ladder
ten behoeve van de reddingsboot, een nieuwe railing en voor ontbrekende ijzeren mutsen op de
koppen van de palen. Deze laatste restauratiewerkzaamheden werden uitgevoerd in
september/oktober 2011.
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Het Grôôt 'Ôôd na de restauratie; okt. 2011
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Bijlage 2 Veldnamen van de Noordwatering (gemeente
Veere) in de 18 e eeuw (Bron: veldnamenwalcheren.nl
Zuiderstrand
Staket op de Zuid-Klei-Nolle

Staket is houten paalwerk bestaande uit vijf tot zeven rijen; klei-nol
duidt op een uitstekende verhoging vanaf de duinvoet gemaakt van
klei.

Staket bezuiden Zoutelandeshoofd
Zoutelandse hoofd

Recht voor het dorp. Ter hoogte van dit hoofd was het wachthuis van
de Landwacht.

Staket bewesten Zoutelandeshoofd
Staket op de West-Klei-nolle
Meliskerkeshoofd
Berghoofdje
Westkapelleshoofd

Ter hoogte van het landinwaarts gelegen Meliskerke.

Tullekenshoofd

Genoemd naar Daniël Tulleken, heer van Melis- en Mariekerke,
gecommitteerde van de Brede Geërfde namens de Middelburg in de
Zuidwatering (1748-1792).
In 1784 nog genoemd het Staket bewesten Tullekenshoofd, of
zogenaamde Zwarte Gat. Het is onduidelijk naar welke persoon van
dit Middelburgs geslacht dit hoofd is genoemd, mogelijk Willem
Thibaut van Aagtekerke, burgemeester van Middelburg en
grootgrondbezitter op Walcheren.
De griffier was de hoogste ambtenaar van de Polder Walcheren. Hij
was belast met de administratie.
Genoemd naar Abraham Louissen, gecommitteerde van de Brede
Geërfde namens de Vlissingen in de Westwatering (1776-1782).
In 1730 ontstond er een conflict tussen de Staten en Brede Geërfden
van Walcheren en de XXIV-commissarissen over de aanleg van een
nieuw hoofd aan de Lauw Beele bij Zoutelande. De discussie was of
dit hoofd in de vloed- of de ebrichting moest worden aangelegd. De
raadpensionaris van Zeeland moest in deze zaak bemiddelen; het
werd de vloedrichting. Een half jaar na aanleg werd gerapporteerd
dat het hoofd effectief was en dat men 'reeds buyten om conde
wandelen, daar te voren 6 à 8 voeten water was geweest.' (bron:
Zeeuws Archief, Oud Archief Waterschap Walcheren 1511-1870
inv.nr. 20)
De Staten van Walcheren, bestaande uit de Eerste Edele, de steden
Middelburg, Vlissingen en Veere vormden samen met twee, na 1657
acht, vertegenwoordigers van de grootgrondbezitters, de Brede
Geërfden genoemd, het dagelijks bestuur van de Polder tot 1795.
Genoemd naar Willem Aarnoud Kien van Citters, Staat namens
Middelburg (1781-1788), gecommitteerde van de Eerste Edele (17881794).

Thibautshoofd

Griffiershoofd
Louissenshoofd
Laurens Beles (Boelis) hoofd

Statenhoofd

Kien van Cittershoofd

Het eerste hoofd op het grondgebied van de gemeente Westkapelle.
Op de kaart van de Hattinga's Westhoofd genoemd.
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Westkappelse zeedijk
Du Bonshoofd

Genoemd naar Jacob du Bon, raadpensionaris van Zeeland van 1757
tot 1760 en gecommitteerde van de Brede Geërfde namens
Middelburg in de Vijf Ambachten van 1732 tot en met 1759.

Oud- en Nieuw Cassiershoofd

Waarschijnlijk een hoofd dat in de 16de eeuw reeds voor de dijk lag.
De kassier van Walcheren was de functionaris belast met de
boekhouding. Van 1689 tot 1762 was de functie gecombineerd met
die van oppercommies (de hoogste technische ambtenaar).

Oostersch Stakethoofd op de Zuidkleinolle
Westersch Stakethoofd
Zuidwaartshoofd
Schermershoofd

Aanlegplaats voor de vletschippers, ten zuiden van Westkapelle.

Bolwerkshoofd
Geldhoofd

De Zuidstraat kwam recht op dit hoofd uit.
Misschien heeft de aanleg van dit hoofd veel geld gekost?

Zuidduikelaar

Een duikelaar of duikelhoofd is eigenlijk een andere benaming voor
paalhoofd: een hoofd om het strand of voorland van dijken tegen
afname te beschermen. (bron: Beekman, Dijk- en waterschapsrecht,
deel I, pp. 562-563)

Hooge hoofd
Wipstaertshoofd

Lambrechtshoofd
Oude Korte hoofd
Noordduikelaar
Pierminneshoofd
's Landshoofd

Keizershoofd

Odijkshoofd

Staket in 't Breestaket
Kruishoofd

in 1761 nog een staket. De herkomst van de naam is onduidelijk;
wordt hiermee een vogel bedoeld, of duidt wip of wiepen op
cylindervormige verbindingen van rijshout op krammatten samen te
binden? (bron: Beekman, Dijk- en waterschapsrecht, deel II, p. 1790).
In het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten komt het werkwoord
wipstaerten ook in het Westkappels dialect voor en betekent het 'op
spelden, op hete kolen zitten'. (bron: Ghijsen,Woordenboek, p. 1148).
Het is onduidelijk naar wie dit hoofd is vernoemd, waarschijnlijk
iemand van het Walcherse geslacht Lambrechtsen
Zie de verklaring bij Zuidduikelaar
Het polderhuis te Westkapelle, op de kaart 'Directiehuis', werd het 's
Landshuis genoemd. Hoewel het hoofd noordelijker lag, is het goed
mogelijk dat met 'Land' de Polder Walcheren wordt bedoeld
In 1784 heette dit hoofd nog Staket in 't Groote Gat of Middelste
Keizershoofdje, terwijl Massol het op zijn kaart uit 1761 noemt: Staket
in 't groot gat met de dry bermen van de dry Kaysershoofden. Het
was gelegen op de plaats waar op 26 januari 1682 de dijk doorbrak.
Mogelijk werd op deze plaats in 1540 het eerste staketwerk in
tegenwoordigheid van keizer Karel V aangebracht. Hij schonk de
dijkwerkers drie dubbele ducaten voor drinkgeld. (bron:
Baart, Westkapelle, p. 49)
Mogelijk genoemd naar Willem van Nassau, heer van Odijk,
gecommitteerde van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland (16681702) en van Walcheren (1668-1693).
Dit paalhoofd was gelegen op het noordeinde van de dijk, de plaats
waar de stroming het sterkst was. In tegenstelling tot de andere
paalhoofden bestond dit hoofd voor een deel uit zes rijen palen in de
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lengte en de nodige dwarsrijen. (bron: Van Gelderen, De
Westkappelsche dijk, p. 25)
Teindentwist
Nollenhoofd
Ronde Nollenhoofd
Noordwaartshoofd
Clijvershoofd

Noorderstrand
Souvereinenhoofd

Matthiashoofd
Paspoortshoofd

Huyssen van Kattendijkehoofd
Aagtekerkeshoofd

Perreshoofd

Hoedekenskerkeshoofd
Prinsessenhoofd
Poppekerkeshoofd
Borsselenshoofd

Prinsenhoofd

Poppeshoofd

Poushoofd
Bijleveldshoofd
De Vriendshoofd

Lange tijd het laatste hoofd van de Westkappelse zeedijk.
Genoemd naar Pieter Jacob de Clijver, gecommitteerde van de Brede
Geërfden namens Vlissingen in de Westwatering (1783-1807).

Aangelegd in 1708. Oppercommies Abraham Dingmans vroeg zich in
1792 af of dit hoofd een souverein middel tegen het kwaad (de
afname van het strand) was of dat het door een souverein was
gemaakt.
Aangelegd in 1712, mogelijk genoemd naar Johan Constantijn
Matthias(sen), later, van 1724 tot 1742, Staat namens Middelburg.
In 1734 aangelegd als een staket tussen het Matthiashoofd en het
Aagtekerkeshoofd, omdat de afstand tussen deze twee hoofden te
groot bleek. In 1738 omgevormd tot paalhoofd. Mogelijk genoemd
naar Pieter Reaal Paspoort, gecommitteerde van de Brede Geërfden
namens Middelburg in de Zuidwatering (1724-1726). Op de kaart van
Hattinga Nieuw Nollenhoofd genoemd.
Het is niet duidelijk welke persoon hier vernoemd is.
Aangelegd in 1716 en genoemd naar Hendrik Velters, heer van
Aagtekerke, gecommitteerde van de Brede Geërfden namens
Middelburg in de Vijf Ambachten (1711-1732).
Genoemd naar Johan Adriaan van de Perre, gecommitteerde voor de
Eerste Edele in de Staten van Zeeland (1768-1779) en die van
Walcheren (1769-1777).
Een ouder hoofd, opgeruimd vóór 1737. De herkomst van de naam is
onbekend.
Aangelegd in 1765, genoemd naar de gemalin van prins stadhouder
Willem V, Wilhelmina van Pruissen.
Was in 1784 al verdwenen. Ook wel Poppekerkesstaket genoemd, ter
hoogte van Poppekerke.
Aangelegd in 1764, genoemd naar jhr. Jan van Borssele van der
Hooge, gecommitteerde van de Eerste Edele in de Staten van
Zeeland (1747-1764).
Aangelegd in 1766/67 en genoemd naar Prins Willem V, die vier
maanden na zijn inhuldiging als erfstadhouder van de Verenigde
Provinciën (8 maart 1766) een bezoek aan Walcheren bracht.
Aangelegd na 1791, mogelijk genoemd naar Krijn Poppe,
gecommitteerde namens de Brede Geërfden van het platteland in de
Oostwatering (1778-1812).
Aangelegd in de jaren 1771/72 en genoemd naar Bonifacius Mathias
Pous, Staat namens Middelburg (1769-1788).
Genoemd naar Jan Bijleveld, gecommitteerde van de Brede Geërfden
namens Veere in de Oostwatering (1768-1807).
Aangelegd in de jaren 1773/74 en genoemd naar Johannes de Vriend,
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Du Ponshoofd
De Bruynshoofd

Schorershoofd

gecommitteerde van de Brede Geërfden namens Veere in de
Oostwatering (1754-1768).
Genoemd naar Robert Hendrik du Pon, gecommitteerde van de
Brede Geërfden namens Vlissingen in de Westwatering (1782-1783).
Aangelegd in de jaren 1774/75 en genoemd naar Jacobus Johannes de
Bruyn, gecommitteerde van de Brede Geërfden namens Middelburg
in de Vijf Ambachten (1760-1798). Dit hoofd lag ter hoogte van het
zogenaamde oude Domburgse zeegat.
Genoemd naar Johan Willem Schorer, Staat namens Middelburg van
1788 tot 1803, na die tijd president van Walcheren en
verantwoordelijk voor de omvorming van het Walcherse
polderbestuur tot een Centrale Directie.

Wilhelmiushoofd

Aangelegd omstreeks 1780 en genoemd naar Johannes Adriaens
Wilhelmius de Cleverskerke, Staat namens Middelburg (1779).

Van Lyndenshoofd

Genoemd naar jhr. Willem Carel Hendrik, Baron van Lynden van
Blitterswijk, gecommitteerde van de Eerste Edele in de Staten van
Zeeland (1779 tot en met maart 1795).

Boddaertshoofd

Mogelijk genoemd naar Cornelis van der Helm Boddaert, Staat
namens Middelburg (1765-1769).
Genoemd naar Bastiaan Nebbens de Cleverskerke, gecommitteerde
van de Brede Geërfden namens de Zuidwatering (1793-1806).
Genoemd naar Daniël Jacobus Matthijssen, Staat namens Vlissingen
(1805-1807).

Nebbenshoofd
Matthijssenshoofd
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Bijlage 3 Paalhoofden gevecht met de zee
(Nespress/Nieuwe Tijdinghe 2014)
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Paalhoofden

gevecht met de zee

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Projecten Waterschap Scheldestromen
Exposure door transmedia storytelling
moodboard / concept door Nespress en Nieuwe Tijdinghe

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

het jaar is 1540...

Een raaf vliegt over zeeland...

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Paalhoofden

gevecht met de zee

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Corvus Swartelé is een raaf gezegend met een gezond ‘Zeeuws’ karakter. Hij vliegt
over Zeeland, reist door de tijd en maakt kennis met uiteenlopende (fictieve)
personages. Dankzij Corvus kan het publiek kennis maken met de bijzondere
geschiedenis van het Zeeuwse landschap én het waterschap.
Bovenstaande is een sfeerbeeld: het begin van een verhaal dat via traditionele
en niet-traditionele media verteld kan worden.
Binnen het verhaal en via de personages kunnen historie, educatie, actualiteit
en fictie verpakt worden voor diverse doelgroepen en aangeboden worden via
bijvoorbeeld digitale en gedrukte media, augmented reality, geocaching,
fictieve Facebook personages, of alternate reality games verpakt in fietstochten.
De mogelijkheden en combinaties zijn eindeloos.
Personages en hun wereld worden tot leven gewekt, om zo door uitdagende content en door de zintuigen te prikkelen, de aandacht van een uiteenlopend publiek,
hongerig voor entertainment en interactie, te grijpen.

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Dit concept is uitermate geschikt om behalve voor de paalhoofden, ook exposure
te creeeren voor de andere projecten van het Waterschap exposure.
Per project kan een specifiek programma, doel, stijl, verhaal, activiteiten, media,
tijdspaden, etc ontwikkeld worden.
Het overkoepelende concept gecombineerd met een hedendaagse stijl en
communicatie bieden een duidelijk overzicht van alle projecten.

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

In het kort

1.	Overkoepelend concept en hedendaagse stijl
geven het project een totaaloverzicht
2. Per project specifieke vorm, programma
en uitingen
3.	Onderscheid tussen ‘speerpunt’ projecten en
minder prominente projecten

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Kernwaarden
Doel

bereiken bevolking
toeristen
jeugd...
professionals

Vorm

storytelling
fictieve personages
social media
augmented reality
fietstochten
theatervoorstellingen

Inhoud

spannend
verrassend
boeiend
educatief
motiverend
activerend...

exposure
educatie
interesse
draagvlak

verhaal
personages
transmedia

historie
actualiteit
fictie

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

mobile devices
internet
geocaching
serious games
exposities
boeken / comics

historisch eten
thema dagen
acteurs
ARG (Alternate Reality
Games)...

Storytelling

Storytelling geeft betekenis en context
aan situaties en processen.
Door het vertellen van verhalen
raak je mensen op een persoonlijk vlak.

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Storytelling in beeld

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Transmedia

Transmedia is een totaal geïntegreerde
manier van verhaal vertellen, waar disciplines vervagen
en totaalbelevingen gecreëerd worden.

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Transmedia storytelling: Game Of Thrones, Hunger Games

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Transmedia storytelling: Batman

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Mobile media, augmented reality

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Vragen
Welke kwaliteiten wil waterschap Scheldestromen benadrukken?
Welke projecten wil het waterschap onder de aandacht brengen?

Exposure Projecten Waterschap Scheldestromen

Nespress bedenkt en geeft vorm aan
commerciële en kunstzinnige cross-mediale concepten
www.nespress.me

Nieuwe Tijdinghe is producent van innovatieve historische
projecten en wil de geschiedenis tot leven wekken
voor een groot en divers publiek.
www.nieuwetijdinghe.nl

