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WATE RBE LANG

in OSSENDRECHT

R]. 1/an den Bussche



Ter info

Dit boek is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van heemkundekring “Het
Zuidkwartier”.
Zij geeft 3x per jaar de publikatie “De Tijding” uit, waarin de geschiedenis van Zuidwest
Brabant beschreven wordt. Tevens verzorgt Ze in museum “Den Aanwas“ diverse tent00n-
stellingen en open dagen, waarin de cultuurhistorische geschiedenis van dc streak centraal
staat.

Inlichtingen betreffende doelstelling, bestuur en werkgroepen, alsmede betreffende het
lidmaatschap kunnen Worden ingewonnen bij:
Mevr. M. Bastiaanse
Tulpstraat 11
4645 CS Putte

Te1.0164 — 60 Z7 94

Deze uitgave over het “Waterbelang in Ossendrecht” is voor f 20,- verkrijgbaar op de
volgende adressen:
Ossendrecht Hoogerheide / Woensdrecht
Hr. I. Halters Hr. L. Timmermans Hr. P.]. van den Bussche
Stenenhoef 2 Dorpsstraat 55 Kromstraat 3
4641 CH Ossendrecht 4634 TN Woensdrecht 4631 KH Hoogerheide
Tel.O164—67 Z8 54 Tel.Ol64-61 Z5 46 Te1.()16-1-61 33 -4

Tevens zijn Tijdingen verkrijgbaar tijdens de open dagen van het museum “Den Aar1'~.-us" te
Ossendrecht.

Nadruk of overname van een artikel uit deze uitgave, in welke vorm can 00k. is zonder
toestemming van het bestuur en de schrijver verboden.

ISBN 90-803085—2-8

2



Van de redactie

ederom een kroniek van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”, welke om
velerlei redenen een kostbare uitgave genoemd mag worden.
Deze dubbelkroniek over “Het waterbelang in Ossendrecht” is voorzien van

een honderdtal afbeeldingen van mensen en kaarten. Voor het eerst hebben we zelfs kleu-
rendruk kunnen toepassen.

Toch bedoelen we nu met “kostbaar” de voorliefde van de schrijver. De heer P.]. van den
Bussche heeft met dit werk weer een grondige bijdrage geleverd aan de streekhistorie. Zijn
voorliefde voor deze streek zal menigeen intussen wel bekend zijn. Zijn voorgaande boeken
over “Peekof e uit Ossendrecht” en “Ossendrecht en zijn Edelachtbaren” zijn het bewijs van
zijn gedrevenheid om echte heemkunde te beschrijven. We mogen hopen dat de pen van de
heer Van den Bussche nog lang niet opgedroogd is.

Zonder de mensen tekort te willen doen die de heer Van den Bussche geholpen hebben met
het verzamelen van gegevens, willen wij toch de ruimhartige bijdrage vermelden die de heer
I. E. van Haarlem van de Delta Nutsbedrijven ons geschonken hee .
Tevens willen we niet nalaten te vermelden de inspirerende medewerking van de heer
I. van Wesel en de bijdrage van de heer C.E. van Gremberghe in de vorm van de aanvullende
bijlage over de toekomstige plannen over het Hinkelenoord-project.

Tenslotte wensen wij u, zoals gebruikelijk, weer veel leesgenot toe met deze dubbele uitgave
tijdens de lange winteravonden.
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Inleiding

I0 de Dooy en Bertha Kil met waterkar

et verhaal “Waterbe1ang in Ossendrecht” is een speurtocht in de geschiedenis van
de laatste 350 jaar en daarnaast een blik in de toekomst. Een uitgave in woord en
beeld over heersen en beheersen, van een teveel of te weinig \"-an deze vloeistot.

Aan het einde van de 80 jarige oorlog aanschouwde men te Ossendrecht nog iedere dag het
onderlopen van een kleigebied als gevolg van vroegere dijkdoorbraken.
Aan de oostkant van het dorp was er een con ict over rechten op water- en heidegebruik en
visvangst tussen Van Aerssen, heer van Hoogerheide en half Ossendrecht. en de prior van
Huijbergen. I-Iet zou een lange weg worden naar waterbeschaving via inpoldering, ontgin-
ning, graven van waterlopen en bouwen van sluisjes, het slaan van waterputten en het
maken van vergaarbakken tot uiteindelijk de komst van een waterleiding.

Nu iedereen zijn eigen watervoorziening heeft, is het niet vanzelfsprekend dat we nu op
onze lauweren kunnen gaan rusten. Waakzaamheid en inspanning bliiven geboden voor het
behoud van de drinkwatervoorziening en het zoeken naar nieuwe mogeliikheden ten dien-
ste van landbouw en natuurbehoud. Voor onze toekomst blijft water van levensbelang.
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ssendrecht 1648. Door de vrede
van Munster kwam er een einde
aan de 80 jarige oorlog. Een gege-

ven dat maar amper een vreugdereactie
moet hebben teweeggebracht, als men
bedenkt wat allemaal was doorstaan. De
mensen waren eind 16e eeuw teruggekeerd
van een vlucht die hier in de Zuidwesthoek
jarenlang voor ontvolking gezorgd had.
Oud-bewoners en nieuwkomers probeer-
den weer een start te maken vanuit vroege-
re restanten, ondanks belemmeringen van
oorlog, plundering en ziektes.

De eerste stappen
Nu de oorlogsperiode werd afgesloten,
durfde men weer op wat grotere schaal te
ondernemen. Zo werd in overleg met men-
sen uit het Zandvlietse gedeelte en de mar-
kies van Bergen op Zoom, besloten de
Neerlanden (of de polder van Ossendrecht)
in 1651 opnieuw in te dijken; de terugname
van een gebied dat door dijkdoorbraken
tijdens de beruchte Allerheiligenvloed van
1 en 2 november 1570 was overspoeld. Z0
geschiedde.

Dit gaf slechts een kortstondige \'oldoe-
ning: tot 1653, wanneer alles weer over-
stroomt. Er werd gediscussieerd over de
hoogte van de dijken, waaruit naar voren
kwam dat inke reparaties afdoende moes—
ten zijn om de polder weer droog te leggen.

Om de markies van Bergen op Zoom een
goed overzicht te geven van eigendom in
deze nieuwe polder, i.v.m. belastingbetaling
en pacht, kreeg Nicolaas Moyses in 1667
opdracht alles in kaart te brengen. Op deze

Hoofdstuk 1

kaart werd de verdeling van de gronden
afgebeeld, met daarbij een tiental nieuwe
boerderijen die tot dan waren gebouwd.
(zie kaart op pagirza 12)

Iammer dat de mensen die gepleit had-
den voor hogere dijken gelijk kregen. In
1683 ging als gevolg van dijkdoorbraken
alles weer verloren. Omdat het te kostbaar
was de hele polder nogmaals droog te
leggen, bleef noodgedwongen een stuk
drijvende. De rest werd onder de naam
Noordpolder in 1685 terug ingepolderd.

Een wat grillige polder met een gevarieerde
bodemstructuur. Daarin waren o.a. de
zandkoppen van de Maegdenberg en de
Steenberg en een verhoging bij de Aanwas
aanwezig. Verder laagtes met veenbodem
aan de Mairebergseweg, kleinschor en de
krekebosjes.

De vondst van damesschoentjes, die op
bewoning duidden rond 1400, doet ver-
moeden dat een gedeelte van dit gebied een
vroegere verbondenheid had met de
Brabantse Wal. Een te lage polder, waar
men in de wintermaanden veel waterover-
last had, verergerd door aanvulling van Z.g.
bovenwater vanuit de Heiloop en de
Calfvense bosloop. De uitdieping door
turfwinning en de waterafvoer naar de bui-
tenkil (of het gat van Ossendrecht), was
onvoldoende om deze landen droog te
houden. Maar als de voorjaarszon de hel-
pende hand bood, waren de kleigronden
weer beschikbaar voor de teelt van speciale
gewassen Zoals tarwe en vlas, die zeer wel-
kom waren en om weinig bemesting vroe-
gen. De klei was op enkele plaatsen ver
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afgezet tussen de zandgronden, Zoals in
Woensdrecht bij de Onderstal, op Calfven
langs de grote hoeve (v.d. Bogaert, thans
huisno. Calfven 76) en bij de Aanwas in
Ossendrecht. Op beide laatste plaatsen ligt
klei tot achter de tegenwoordige trambaan.

De woeste gronden
Voor de inpoldering van 1651 vond er al
landbouw plaats op de hoger gelegen zand-
gronden rond het dorp of verder weg ge1e-
gen, Zoals b.v. bij de Laagstraat, het Hage-
land of op Calfven Deze gronden waren
doorgaans schraal en kenden soms amper
de geur van mest.

De voorkeur ging uit naar vochthouden-
de plaatsen. Woeste gronden en stuifduinen
waren leveranciers van wild en gevogelte en
in de daartussen gelegen vennen en plassen
was vis en soms ook turf aanwezig. De hei-
de bood, bij gebrek aan beter, wat ruimte
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voor veeteelt, terwijl het bijenvolk en de
bezembinder zich haastten met het aan1eg-
gen van voorraden. Dit kon omdat veel ter-
rein “allemansgebied” was, zo dacht men.

Onze voorouders moesten ervaren dat de
pas gesloten vrede alles niet altijd vrediger
maakte. In 1640 trouwde Iohan van
Aerssen met Maria Hack en werd daardoor
heer van Hoogerheide en half Ossendrecht.
Hii ging de strijd betreffende de bovenge-
noemde gebieden aan met het Convent van
Huiibergen. \'ri_i vertaald ging de strijd tus-
sen deze protestantse familie en de roomse
\\‘i1helmieten, over recht op, en gebruik
van .\Ioseven en heidevelden.

De laatsten beriepen zich op schenkin-
gen van 6 fehruari 1277, toen hun orde in
Huijbergen werd gevestigd en op overeen-
komsten uit 1464. De heer Van Aerssen,
gesteund door bestuurders uit Den Haag,



wilde de “paep van Huijbergen” wegdruk-
ken uit dit gebied, dus steun voor de refor-
matie, zowel in de kerk als op de heide.

De markiezin van Bergen op Zoom, (zij
was katholiek) dacht daar toch anders over.
Van Aerssen zag mogelijkheden voor de
toekomst: het woeste gebied door ontgin-
ning opwaarderen voor landbouw en
waterbeheersing voor turfwinning en visse-
rij.

Na de inpoldering diende ook de scha-
penteelt zich aan. Op wat langere termijn
kon alles bijdragen tot meer belastingop-
brengst.

Briefwisselingen uit die tijd verwoorden
voor ons het verloop van de strijd; hoe een
en ander tot stand kwam of juist geen
doorgang vond.

Beginnend in april 1649, toen Van
Aerssen schreef Z0 snel mogelijk en met
succes, “het hele zooitje” te willen regelen.
Voor dit doel werden door hem twee land-
meters ingehuurd, die “met beleefdheid en
discretie” tewerk zouden gaan, wat hem
betrof voor de maand mei.

De prinsesse van Hohenzollern, oftewel
de markiezin van Bergen op Zoom, had
toegezegd de heer Cloeps in de komende
weken van Brussel naar Ossendrecht te Zul-
len zenden om zich over deze problemen te
buigen. Van Aerssen verkneukelde zich al
en zou zijn vrienden met de nodige drank-
jes willen verrassen vanwege zijn over-
winning. Als datum hiervoor was gekozen
9 mei, Ossendrechtse kermis. De man
kwam echter, Zoals men dat noemt, van een
“kouwe kermis” thuis: er kwam geen uit-
spraak.

De Meerhoeve
Na dit minder succesvolle begin, stichtte
Van Aerssen de Meerhoeve in een land-
bouwgebied liggend aan beide zijden van de
weg Bergen op Zoom - Antwerpen, iets ten
zuiden van het tegenwoordige Iagersrust.
Daar werd gebouwd “een voershoeve met
huijzingen, schuur en schaapskooi te
Osssendrecht aan de Meerhoeffsestrate”. Dit
geheel werd verpacht op 5 october 1652.

Pieter Hack en Willem Ianssen van Bracht
“lantman”, wonende te Bergen op Zoom
zijn “met malcanderen” (elkaar) overeenge-
komen dat Ian Kerstens, een gewezen sol-
daat, de eerste pachter werd. Zonder com-
plicatie voor twaalf oogstjaren. De hoeve
was omwald en gedeeltelijk omsloten door
een watergracht. De woeste gronden daar
omheen, waren voor een groot deel van de
pachtboer.

De overeenkomst
De pachter moest: “waakzaam zijn en het
huis nooit alleen laten. De koeien en run-
ders tuijeren (vastbinden) ter velde. Een
sterke krooi schapen houden. Diepspitten
voor de aanleg van een boomgaard, waar-
voor werden geleverd de bomen en zes kar-
ren mest. Niet méér ploegen dan kon wor-
den bemest. Schapen en hoornvee mochten
geen eten zoeken op de Meerhoeve. Hij kon
niets verhuren of logement aanbieden,
noch mest of stro verkopen. Geen bomen
planten of zaaien en Zonder toestemming
nooit schaarbos kappen. Schoorsteen tijdig
vegen en alles in goede staat houden. De
heer transport aanbieden voor vervoer van
tienden”.

Graven waterloop
De heer Van Aerssen had, Zoals boven ver-
meld, een gracht laten graven, als water-
voorziening voor de hoeve. Daarbij een
verbinding (de kromme loop) tussen
Moseven en Moerven over een afstand van
i 133 roeden. Het Moseven werd daar aan-
geduid als Diepven en het Moerven als
Moseven.

De prior van Huijbergen had. in zijn
overtuiging van rechthebbende, ook een
waterloop laten graven en wel van het
Moseven naar de gracht van de Meerhoeve
en vervolgens van daaruit een verbinding
laten maken naar de Kleine .\Ieer.

Van Aerssen schreef daarover: “Ik heb de
sloot laten toesmijten”. Nadat de tegenpar-
tij deze weer had opengemaakt “karden we
er een zware dam in“, aldus de brief.

De aanleg van de sloot was niet alleen
bedoeld als wateraanvoer. In een andere

11
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brief vertelt hij verder: “het Moseven zit vol
vis, zwart en moerig weliswaar, maar na
een verblijf van zes tot acht weken in
bovengenoemd meer hadden de baars en
snoek weer hun oorspronkelijke kleur en
smaakten prima”. Dit was mede een reden
voor hem om de “kromme loop” te graven
naar het toen al uitgemoerde ven dat dien-
de als viswater. Een systeem dat ook de
Wilhelmieten hadden begrepen. Con icten
genoeg dus.

Intussen had Van Aerssen een tegenstander
van formaat gekregen in Siardus Bogaerts,
die benoemd was als prior van het
Huijbergse Convent. Een geprofeste mon-
nik, die in Leuven in “kennis van recht”
gestudeerd had. Verder bedreven in de
opsporing van getuigen voor Zijn zaal<voe-
ring, Zoals Armen Bock, die al 36 jaar gan-
zen en eenden had mogen vangen op het
Moseven. Evenzo ook Dingeman Jansen,
Ian Vrome Sone en Maarten Vrome. Toch
werd de uitspraak weer op de lange baan
geschoven, want Iohan Baptista van
Aerssen, heer van Hoogerheide en half
Ossendrecht, heer van Triangel en raads-
heer van het hof van Brabant, overleed in
1656 op 42 jarige leeftijd. Nooit had hij
water bij de wijn gedaan, maar ook nim-
mer de overwinning geproefd. Zijn vrouw
Maria Hack, oud 39 jaar, volgde hem op en
was evenmin in voor compromissen.

Nogmaals riep prior Bogaerts via notaris
Adriaan van de Creke twee getuigen op.
Dat waren Ian Lenaerts, oud 80 jaar en
Cornelis Vrome, oud 86 jaar, “lantmannen",
wonende te Huijbergen. Zij onderschreven
dat zij in hun lange leven en ook uit overle-
vering nooit anders hadden gehoord dan
dat het klooster rechten had op Moseven
en heide. Dit alles bereikte een hoogtepunt
in october 1668. Maar nogmaals geen uit-
spraak.

Opvolger Cornelis
In vol ornaat meldt Zoon Cornelis zich als
vrijheer van Hoogerheide en half Ossen-
drecht, heer van Meeteren, Triangel en
Voshol, Generaalontvanger van Holland,

Siardus Bogaerts, prior der Wilhelmieten te Huybergen, 1614 1670

Zeeland en West-Friesland, in het huwelijk
verbonden met Maria Pauw. Toch een meer
gemoedelijk man, die vreedzame contrac-
ten gaat sluiten met de Wilhelmieten.

Met betrelcking tot de Ossendrechtse
waterhuishouding had hij kritiek op Zijn
vader, die zo’n lelijke loop had laten graven
en de visserij daaruit voortvloeiend, niet op
peil had kunnen houden. Zelf verkoos hij
de rechte lijn met de aanleg van een water-
loop via de Geldkuil naar het Wasseven.
(zie kaart op pagina 6 en 7) Geen geldvers-
lindend project, dat hem niet meer kostte
dan vijftig gulden en waarbij hij het voor-
deel had nu dichter bij het dorp te vissen.
Een plan dat maar gedeeltelijk slaagde
i.v.m. te geringe wateraanvoer in droge
tijden. Dezelfde klachten golden ook voor
Groote en Kleine Meer.

13



Cornelis van Aerssen en Maria Paaw. Gehuvvd 13 november 1678 te '5 Gravenhage. Gafopdracht tot hetgraven van een
waterloop vanafM0erven via Geldkail naar het toenmalige Wasseven. Verleende toestemming aan Siardus Bogaerts om
Zwaluwmoer, Groote en Kleine Meer en Moseven via een gracht aan elkaar te verbinden. Was vaak op de Berghoeve en op
13 november 1728 50 jaar getrouwd.
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Verzoek
In 1686 richtte de Conventuale van
Huijbergen een verzoek aan Cornelis van
Aerssen om verbindingsgrachten te mogen
graven tussen de Kleine en de Groote Meer,
twee vennetjes erbij om zo dan uit te
komen in het Zwaluwmoer. Dit zat, evenals
het Moseven, vol met vis. Er werd een
accoord gesloten voor tien jaar, waarbij de
heer vriiheid had van vissen en de andere
partipi vergunning kreeg voor het schieten
van “watersneppen". Uit de briefwisseling
kon men opmaken dat er meer respect was
voor elkaar. Door deze overeenkomst
waren er nu twee viskwekerijen en een gro-
te oppervlakte aan viswater.

Een watermolentje
Ook gaf de heer in 1694 toestemming om
meer brandstof uit het Zwaluwmoer te gra-
ven. Knap voor die tijd was dat de moerlie-



den van Huijbergen een molentje hadden
gemaakt, waardoor ze meer water konden
afvoeren, wat hun arbeid weer ten goede
kwam. Tien jaar later werden bovenge-
noemde contracten verlengd tot 1706.

Grote tevredenheid wederzijds over de
visvangst, zowel in kwaliteit als in kwanti-
teit. Cornelis van Aerssen had nog wel een
kleine correctie toegepast en een sluisje
laten bouwen dicht nabij het Moseven in
de waterloop, richting Kleine Meer.
Daardoor kon hij de aanvoer naar het
Wasseven wel wat bevoordelen.

Droge zomers
De zomer van 1721 was er zo een. Groote
en Kleine Meer vielen droog. De Wilhel-
mieten hadden nog tijdig de laatste vis
overgebracht naar het diepe Zwaluwmoer.
Prior Brouer vertelde in 1724 dat alles
was hersteld en er weer vis was als voor-
heen.

Terug naar de Meerhoeve
Zoals vermeld werd de hoeve omstreeks
1652 gebouwd. Eerste pachters van 1652-

Ossemirccht - Aan ‘t Zwaluwmncr.

1657 waren Ian Kerstens en Willem
Ianssen. Ian Loijkens pachtte in 1657 voor
12 jaar en daarbij staan vermeld Cornelis
Elsevier en Ian Philipsens tot 1669. Vanaf
dan Jacob Brouckhoven, vervolgens vader
Loureijs voor veertien jaar. Hij kwam na
zeven jaar te overlijden en werd op 5 juli
1717 opgevolgd door schoonzoon en d0ch-
ter Anthony .\loreel-Loureijs. Na enige tijd
vroegen zij een huisje te mogen bouwen bij
de hoeve voor hun “koeter“ Ikoeherder).
Van Aerssen ging accoord en stelde hen
Zeven jaar vrij van pacht. om uit de onkos-
ten te komen.

Op 12 october 1670 was er een heideveld
uitgegeven, groot 10 gemeten. Z6." roeden.
voor tien stuivers per gemet. Dit perceel
was gelegen ten zuiden van de Meerhoeve,
als een geer tot de daaropvolgende wallen.
West de strate en oost tot aan de Welberg.
Gemeten door Nicolaas .\lo§'ses en gepacht
door Iacob Loykens, lantman, wonende te
Berendrecht. Hij Wilde dit perceel gebrui-
ken als korenveld, maar mocht daar geen
turf steken. (acte 13 juni 16/3)
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Het was in deze geer en ook op de
Meerhoeve dat in 1747, bij het beleg van
Bergen op Zoom, de Franse soldaten een
bivak opsloegen. Prachtig gelegen aan de
weg Bergen op Zoom-Antwerpen. Water,
vis, brandhout en voedsel aanwezig. Het
betekende echter wel het einde van de
Meerhoeve; iets moois dat verloren ging bij
het beleg van de stad.

Dorp en polder
Ook hier opleving, na de plunderingen
gedurende de successieoorlog en het beleg
van Zandvliet begin 1700. Daarna werd
melding gemaakt van de brouwerij van de
heer Deytz. Er werden schaapskooien
gebouwd op de Berghoeve van pachter Ian
Adriaanse. Activiteiten op de hoeven te
Calfven van de familie Raats en pachter
Swagemakers. Vermeld wordt de korenmo-
len van Ossendrecht met Zijn klandizie van
boeren aan het Moleneind, de Middel-
straat, de Drijhoeven, het Stenenhoef en de
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Albrecht Nzcolaas van Aerssen Beyeren gehuwd met Iosina Machteld Anna Bentinck 0p 16 jani 1761. Hij was eerder gehuvva’
met Agneta Szlvzus 0p 2 Februari 1749. Zij verkopen de Heerlijkheid Hoogerheide en Half Ossendrecht 0p 28 october 1761.

Laagstraat. Meermalen komen activiteiten
voor van aan- en verkopen in de herbergen
de Ketel, de Prins en de Gouden Leeuw.

In 1743 werd ook de Zuidpolder ingedijkt.
En dan weer die verlammende werking, als
door striid en plundering in 1745 alles
weer onder water loopt, wanneer Fransen
en Oostenrijkse Zuid-Nederlanden elkaar
bekampen. Daarop volgt weer de belege-
ring van Bergen op Zoom.

De overlevenden moesten weer verder
met behulp van wat voedsel en water, soms
besmet en vervuild, met alle gevolgen van
dien. .\'iet voor niets richtte men zich wan-
hopig tot Onze Lieve Vrouw van den
Hagelberg te Berendrecht om hulp en deed
men de gelofte om jaarlijks, vanaf 1745,
op het feest van Maria Geboorte op 8 sep-
tember, een boetetocht te houden van
Ossendrecht naar Berendrecht. De “began-
kenis” naar Berendrecht wordt nog steeds
gehouden.



Vervolg waterloop
We hebben Cornelis van Aerssen gevolgd
met het graven van een sloot tot aan het
Wasseven. Daarbij aansluitend lagen nog
enkele vennetjes, waarvan het Drie
Blocksven het grootste was. Een groot deel
van het jaar, vooral in de wintermaanden,
moet het hier een natte bedoening geweest
Zijn. Veel overtollig water stroomde dan
van bovengenoemde vennen tussen de dui-
nen door, zuidelijk naar een valleiachtig
gebied. Deze laagte begon iets ten oosten
van het tegenwoordige Heilooppad. Daar-
langs liep ook de weg van Ossendrecht naar
Huijbergen, de Schapendreef genoemd.
Een belangrijk punt daar was voor het gilde
van Sint Sebastiaan, de schutsboom. (zie
kaart op pagina 6 en 7)

De vallei lijkt, door de eeuwen heen, een
oude, uitgesleten waterbedding, in dalende
lijn liggend van 6 meter naar 0.6 meter.
Aan de Zuidkant liggen het dorp en de
Vossenberg, noordwaarts de Pottenberg,
Zuidwal en de hoogte van de Berghoeve.
Z0 bereikt het daar tussendoor stromende
water via de Aanwas de Noordpolder en
vervolgt Zijn weg in de Groene of Calfvense
lcreek tot aan de sluis naar de Agger.

Overdracht
Het tijdperk Van de heren van Aerssen liep
af in 1761 door de verkoop van de heerlijk-
heid Hoogerheide en half Ossendrecht.
Door deze overdracht ging deze naar zijne
keurvorstelijke doorluchtigheid Van der
Paltz, Zijnde markies van Bergen op Zoom.

Zuidpolder.

dorpshorloge en de klokkestoel geplaatst.

Overzicht van de Van Aerssen van 1640 tot 1761

Iohannes Baptista 1614-1656, gehuwd met Maria Hack 1617- 1688.

Cornelis 1646-1728, 50 jaar getrouwd geweest met Maria Pauw 1658-1733.

Cornelis 1698-1766, gehuwd met Anna Albertina van Beijeren-Schagen 1699- 1762.

Albert Nicolaas 1723-1805, gehuwd met Agneta Sylvius in 1749, weduwe van
Mr. Benjamin Pauw geboren Hoeufft, heer van Heemstede enz. Zij overlijdt in 1760.
Hij trouwt dan in 1761 met Iosina Machteld Anna baronesse Bentinck.

Ook Maria van Aerssen, zuster van de tweede Cornelis, was na 1743 vrouwe van de

In 1759 werd in opdracht van bovengenoemde familie “ter kerke” van Ossendrecht het

17



Een nieuw tijdperk
De markies van Bergen op Zoom stond
welwillend tegenover leetbaarheid en ver-
fraaiing en hoopte zeker op meer inkom-
sten uit het Zuidkwartier. Een van de eerste
werken te Ossendrecht vond al in 1762
plaats, namelijk de aanleg van een nieuwe
weg over de Aanwas. Hier onderdoor
moest een stenen heul worden gebouwd
voor waterdoorvoer van de Heiloop.
Iacobus Cooymans klaarde dit karwei voor
twintig gulden.

In 1767 bewees de markies de bewoners
van het dorp, maar vooral ook de eigenaar
van de Engelse tuin, een dienst door de
bouw van een sluisje in de Heiloop, daar
waar het water overging in de Calfvense
kreek bij de oude dijk. Meer gebruik van
zoet water kon worden geregeld. Een
behoefte die we terugvinden in 1774, toen
op veelvuldig verzoek de gemeente besloot
een put te slaan, waarop een dorpspomp
werd geplaatst. Als locatie daarvoor werd
gekozen voor het pleintje voor herberg de
Prins. Als aannemer meldde zich metse-
laar-timmerman baas Ian van Dijk uit
Bergen op Zoom, voor een bedrag van
f 450,— met garantie voor watergift.

Van Dijk, die van 1771-1785 deel uitmaak-
te van het gilde in Zijn woonplaats, had
voor dit karwei het volgende bestek:

Het aanmaken van twee houten ringen
van Noors grenenhout, met de grootste
maat van Zes voet overkruis gemeten. De
ringen werden op een afstand van 11/2 voet
verbonden met eiken stijlen, met beneden

Hoofdstuk 2

doorstekende gezaagde punten. Dit om het
zakken in de grond te bevorderen. De bui-
tenkant van ring naar ring werd bekleed
met grenen delen. Na het graven van een
gat moest de betimmering daarin worden
geplaatst en met een waterpas worden v1ak-
gesteld. Vervolgens bouwde de aannemer
hierop een 11/2 steense muur van I]ssel-
steentjes. Daarvoor werd tras met kalk uit
Doornik voorgeschreven. De put had een

19



doorsnede van een meter. Nadat
een bepaalde hoogte was opge-
trokken, werd onder de knijp
(houten ring) zand weggegraven
en naar boven vervoerd. Door Zijn
eigen gewicht zakte de gemetselde
put. Deze werkzaamheden werden
net zo lang herhaald tot er vol-
doende water in de put aanwezig
was. Het slaan van de putten werd
meestal omstreeks september uit-
gevoerd. Dan was de waterstand
het laagst en kon dieper gewerkt
worden. Een meter onder het
maaiveld plaatste men het voetstuk
en vervolgens de uit arduinsteen
samengestelde pomp. Het zal zeker
de nodige mensen bijeen hebben
gebracht toen het eerste water voor
de herberg “Prinsheerlijl<” naar
boven werd gepompt.

Natuurlijk moest dit levensvocht
volgens de nodige reglementen

worden verdeeld. Daar had men het vol-
gende op gevonden:

Iedere eigenaar of pachter van een hoeve
moest opgave doen van het aantal koppels
(span) paarden of ossen. Een koppel stond
voor aanschaf van een leren emmer, met
daarop naam of bijnaam. Meer dan drie
koppels: twee emmers, daarboven drie
stuks.

R tant van waterput bl] ”het Putsemeuleke”

20

De twee grootste winkeliers, dat waren
de Wed. Raads en Iacobus van Geenhoven,
kregen ieder twee emmers, net als de her-
bergiers in het dorp. De arbeiders ieder een
“tobbeke” of gewone emmer.

Dat was geregeld, alleen de pomp was
vaak defect. Er gingen stemmen op om
hem te verplaatsen. Hierdoor Zou een
ruimte vrij komen om met touw en emmer
water te scheppen in geval van brand.
Hierover staat verder niets beschreven.
Wel dat herberg de
Prins in 1777 af- I
brandde.

Toen omstreeks
1776 boerderij en
herberg “het Putse-
meuleke” werd ge-
bouwd, aan het
einde van de later
zo genoemde Meu-
lekesdreef, werd
ook daar een put
met een pomp
geslagen, waarvoor
vergunning werd
verleend op 27 juli
van dat jaar. Een
afspanning en logement met een toegevoeg-
de waarde van goed drinkwater, aan de weg
van Bergen op Zoom-Antwerpen. Waar-
schijnlijk werd de eerste waterput in
Ossendrecht gegraven op de Berghoeve. De
datum is niet bekend; wel dat deze in 1767
werd opgebroken bij gebrek aan voldoende
water en in datzelfde jaar 11/2 voet dieper
opnieuw werd geslagen.

De plantage
(de aanplant van dennen en sparren)
Plantages in het Zuidkwartier werden aan-
gelegd in Hoogerheide, Huijbergen, Putte en
Ossendrecht. Allereerst besteedde de mar-
kies aandacht aan Zijn buitenverblijven de
Berghoeve en huize Calfven. Allebei werden
voorzien van een sterrebos (een stervormige
aanplant) met daarin wandelpaden. Het bos
bij de Berghoeve was het grootst en daar
kwam nog een boomkwekerij bij. Dit speci-



aal voor beplanting langs wegen en lanen.
In Hoogerheide was men in 1767 hier al
mee begonnen. De Ossendrechtse plantage
die men voor ogen had lag in een omvang-
rijk gebied met vennen en veel waterover-
last. Door dit gebied liepen de weg naar
Huijbergen en een dam, links aftakkend
richting Pottenberg, toen allebei Schapen-
dreef genoemd. Voor deze verbindingen
konden worden verlegd, moesten oost- en
zuidwaarts woeste gronden worden aange-
kocht; nl. een deel tot het Moerven en een
gedeelte van de “witte duin”. Vervolgens
moest er een nieuw aan te leggen water-
gracht komen om overtollig water af te voe-
ren, die dan weer mogelijkheden bood voor
bos-, landbouw en visserij. Men besloot tot
het graven van een nieuwe waterloop en, op
een andere plaats, een dieper Wasseven.
Waarschijnlijk is men daar ook begonnen
en werd er veel uitgegraven grond aan de
zuidkant gestort, (aangevuld met de afgra-
ving van de “witte duin”) waarop de nieuwe
weg naar Huijbergen moest komen, die
gedeeltelijk nog steeds zo loopt.

De eerste bewoner in de plantage daar
ter plaatse werd Pieter Coolaert omstreeks
1773. Hij pachtte het nieuwe boerderijtje.
Vanaf het Heilooppad tot Zijn huis werd
een stuk van de Zuidkant omwald en met
eiken schaarhout beplant. Dit kreeg de
naam “Prinsewal”.

Het graven van de waterloop van west naar
oost verliep in rechte lijn met een kleine
afbuiging naar rechts en dan via een duiker
onder de weg door naar het woeste gebied.
Er volgde nog een flink karwei met de aan-
leg van de sloot, die bij het Moerven aan-
sluiting kreeg met de vroeger gegraven
Krommeloop. Het Oude Ven kwam daar-
door te vervallen. Aan de andere kant werd
de Heiloop via een bocht aangesloten op de
beek die door eerder genoemde vallei
stroomde.

Op de waterloop Zijn toen ook de
Hazenkuit of Hazengat (nu de Ossen-
drechtse begraafplaats) en een vennetje
vanuit de “Meyduinen” aangesloten. Door
deze opzet zou het nieuwe Wasseven met
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Weg naar Hm bergen, lmks ”Prir1ceu'al”

toevoer en overloop een blijvende vergaar-
bak kunnen zijn, vooral bedoeld als visvij-
ver. Om dit met wat zekerheid te kunnen
waarborgen, verkoos de ontwerper een
extra ven (nu het terrein waar de honden—
sport plaatsvindt) als uitgediepte viskweke-
rij te gaan gebruiken. Nadat dit alles was
gerealiseerd dacht men de wateroverlast te
kunnen beheersen en kon de plantage ver-
der worden aangelegd.

’ I

Oud vzsven, nu hondensportterrrein
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De Noordweg
Deze weg begint aan de Schapendreef, ter
hoogte van hoeve Calfven en gaat oost-
waarts tot aan de weg naar Huijbergen. Hij
loopt buiten de plantage, die daar gedeelte-
lijk was omwald en beplant. Een ander stuk
omwalling zien we nog ten noorden van
“de Kuil”, dicht bij bovengenoemde hoeve.
(zie kaart op pagina 8)

Aan de westkant is ool< weer zo’n afschei-
ding.

De weg die vroeger vanaf het Hondseind
tot aan de waterloop liep, werd verder aan-
gelegd in noordelijke richting en is de
tegenwoordige Schapendreef. Dit gebeurde
omstreeks 1777-1778.

Tussen dergelijke wallen Zijn een groot aan-
tal wegen aangelegd. Flinke bedragen wer-
den in die periodes gereserveerd voor het
vele graaf- en spitwerk. Mensen die daar-
aan deelnamen konden tegen gereduceerde
prijzen de door hen bewerkte gronden
pachten. Dat waren o.a. Martinus Mast-
boom, Pieter Coolaerts, Philip Heylen en
Ian Bapthist Geerssen.



De Pottenberg _
Het terrein nabij de Pottenberg was niet in
de plantage opgenomen. Wel was er een
laan aangelegd met bomen, vanaf de boer-
derij (Melsen, thans huisno. 19) op het
dorp tot aan dit hoogste punt. Daarop
werd een koepel gebouwd, die een prachtig
vergezicht bood over polder, dorp en plan-
tage, de Berghoeve met het sterrebos en de
groenen Dries, waarbij ingesloten het
Ganzenven. (zie kaart op pagina 6 en 7)

Een “pottenkijker” waardig, bezocht
door de markies met gasten en de uitvoer-
der Eduard van Mattenburg met een aantal
grote namen, die hier allen vergenoegd hun
drankjes hebben genuttigd. In schril con-
trast daarmee stond, dat aan de zuidkant
van dit gebied, net over de Heiloop, een
zwoegende Philips Heylen doende was een
woning te bouwen met enkele stalletjes, die
de naam “Het Boshoe <e” kreeg. Ondanks
al Zijn inzet hield hij het maar een jaar vol.
Na hem probeerde Iacobus Iacobs het drie
jaar. Adriaan Maas volgde, maar moest het
pand verlaten bij gebrek aan een borgbrief.
Sebastiaan Hermans boerde er van 11 juli
1777 tot de bamus (herfst) van 1779, toen
ook hij de pacht niet meer op kon brengen.

Heipolders
In de plantage lag rechts van de Schapen-
dreef, een stuk grond dat apart werd uitge-
geven aan Pieter Brill. Men noemde het
heipolder. Nog twee andere gebieden bui-
ten de plantage kregen dezelfde aandui-
ding. Zij waren beide gelegen aan de
Bremweg. Hierover later meer.

Buiten dit alles om werd er eikenbos aange-
legd op het Stuivesand en het geriefbosje,
beide gelegen aan de weg Ossendrecht-
Hoogerheide. Het Iudikebos, gelegen op de
Anneke Heijningen, werd aangelegd in
1771 en mag gezien worden als de voorlo-
per van het Hoe <e, ter hoogte van de
Bevrijdingsstraat. Aanplanting ool< op de
Rouwevelden en bij de Mutsestraat. De
Peerdenblok, tegen Hoogerheide aan, werd
omwald in 1770, terwijl ten oosten daarvan
rond 1780 grond werd ontgonnen. Op die
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plaatsen bevonden zich verschillende laag-
tes die water afvoerden naar de Calfvense
bosloop, die toen nog ten zuiden van de
heipolder lag en pas veel later is verlegd
naar de Bremweg.

De Berghoeve, het buitenverblijf van de
markies, werd uitgebreid met een nieuw
onderkomen voor pachter Wuyts van de
Moer. Dicht daarbij, in de Bentinch buurt,
(de latere barakken) werden vier woningen
van Bonefatius van Meert in gebruik geno-
men. Toename van woningen en bevolking
kenmerkten de vooruitgang.

Dit tijdperk was aan afsluiten toe in 1793.
Veel moest nog gebeuren aan de bebossing
op de Brabantse wal. Een werk dat stil viel
door de komst van Franse soldaten. Even
was er nog een terugtocht, maar in 1795
waren ze er weer en vielen Bergen op
Zoom binnen. Dit luidde het einde in van
Markiezen, landheren en heerlijkheden;
van grootgrondbezit en de macht daar
omheen.

Een lange periode van onze d0rpsgeschie-
denis was gepasseerd, waarvan we een
gedeelte mochten belichten, ons tevens
afvragend wat de reden was dat deze plaats
“Ossendrecht” werd genoemd.

Stond “drecht” voor doorwaadbare
plaats door de Schelde? Of stond “drecht”
voor waterlijn, lopend vanaf Kalmthout tot
aan de Schelde? Waren het ossen die over
de rivier werden vervoerd, Zonder te weten
door wie of vanwaar? Of ossen (ushe)
genaamd en vertaald als zandkoppen,
waartussen water stroomde? Was daar een
herberg met de naam “de Os” of houden
we de overleveringsverhalen vast die door-
geven dat de tegenwoordige Vijverhoeve
eens “het veerhuis” moet Zijn geweest, met
de daar achter liggende waterlijn naar de
Schelde?

Twee naamgevingen springen eruit voor
de plaatsen op de Brabantse wal.

Ossendrecht met de laagtes van de nu zo
genoemde Heiloop en Calfven (Calle =
veen of Calveen) en Woensdrecht met o.a.
Korteven (Kortveen).
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Heipolder II

Berghoeve, 1 71 7

De beide “drechten”, mogen we aanne- naal geméleerd gezelschap van overheer-
men, Zijn oude oversteekplaatsen die voe- sers, soldaten en huurlingen door de eeu-
ren vanuit de waterlijn, komend uit de dui- wen heen, lang of kort, een waterbelang
nen. De Ossendrechtse naam kan ervan hadden. Vaak aangenaam in gebruik maar
zijn afgeleid; nl. drecht bij of aan de Osse. meer nog als onmisbaar vocht om te over-

Wat we zeker weten, is dat in deze plaats leven.
vele oud-inwoners, en een groot internatio-
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e periode van 1793 tot begin
1814 geldt voor ons hier als de
Franse tijd. De jaren 1795-1796

Zijn belangrijk geweest voor het tot stand
komen van de latere provincie Noord-
Brabant, waarvan de oprichtingsdatum
1 januari 1796 werd. Vanaf die tijd gaan we,
als achtste gewest, deel uitmaken van de
Bataafse Republiek. Om dat te bewerkstelli-
gen moest heel wat Franse weerstand over-
wonnen worden; hun voorkeur ging uit
naar inlijving bij Prankrijk

Wat stond ons te wachten in Ossendrecht
na 1 januari 1796?

De bezittingen van de markies van
Bergen op Zoom, waarvan wij deel uit-
maakten, werden in 1800 verkocht aan de
Bataafse Republiek. De Berghoeve, hoeve
Calfven en verdere gebouwen, polders,
plantage en meerdere gronden gingen door
verkoping over in andere handen, waarvan
de centrale administratie werd onderge-
bracht te ‘s-Hertogenbosch.

De Republiek op haar beurt verkocht
weer door aan de burgers, om aan haar
financiele verplichtingen aan de Franse
regering in deze oorlogstijd te kunnen vol-
doen. De eenheid van b.v. de Ossendrechtse
plantage als grootgrondbezit viel hierdoor
uit elkaar.

Het kadaster
Vanaf 1811 werd door medewerkers van
het kadaster een begin gemaakt met opme-
tingen en in kaart brengen van alle perce-
len grond, wel of niet bebouwd. Een door
Frankrijk ingestelde vorm van registratie

Hoofdstuk 3

en belastinghef ng die werd ondergebracht
in Breda en voor Ossendrecht werd afge-
rond met de ondertekening op 22 augustus
1825 door:
- "de Burgemeester van Santvliet

].L. van der Neessen
- de Schout van Woensdrecht

C. van de Moer en G. Swagemakers
- de Schout van Ossendrecht

A. van Halteren en C. de Moor
- en de landmeter H. van Dijk.”

Opgenomen in ’s-Hertogenbosch
13 Maart 1827.

. ' .11. ll

Drie Bloksven

Oude Wasseven

27



Drie Bloksven

Hierin was tevens opgenomen een schor-
rengebied dat in 1809 door indijking was
onttrokken aan de getijdestroom van eb en
vloed en dat de Nieuwe Zuidpolder
genoemd werd.

Tijdelijk terug onder Frankrijk
Op 16 maart 1810 moest, onder druk van
Napoleon, zijn broer Lodewijk, koning van
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de Bataafse Republiek, afstand doen van de
troon. Een maand later werden door de
keizer de eerste burgemeesters beedigd en
aangesteld als leiders en eerste verantwoor-
delijken voor hun stad of dorp.
(Zie hiervoor het boek “Ossendrecht en
zijn Edelachtlvarenm aitgave 1996 door
P.]. van den Bassche.)

De invoering van de Burgerlijke Stand
vindt plaats in 1811, waardoor eenieder
verplicht werd een achternaam (familie-
naam) aan te nemen.

Wat in de Franse tijd ook speelde, was de
benoeming van personen uit belangrijke
katholieke families in gemeentelijke en
gewestelijke besturen. Ook kreeg de
Roomse gemeenschap meer ruimte voor
haar erediensten en vond “teruggave”
(tegen betaling) plaats van haar kerkgebou-
wen, Zij het niet zonder slag of stoot.

Het Continentaal Stelsel
Bij decreet van 1806 werd het Continentaal
Stelsel ingevoerd, waarbij keizer Napoleon
verbood handel te drijven met landen bui-
ten Europa en ook met Engeland. Deze
blokkade van grenzen trof niet alleen de
invoer van suiker en koffie, maar ook die
van hout en granen. Het opdrijven van de
prijzen was hiervan een gevolg, evenals het
naarstig zoeken naar vervangers. (Zie hier-
voor het boek “Peeko ie uit Ossendrecht”
aitgave heemkandekring “Het Zaidkwartier”
1996.)

Misschien gaf deze situatie in Ossen-
drecht ook wel de doorslag voor een snelle-
re overeenkomst tot het bouwen van een
stenen watergemaal in 1811. Een aanpak
die nodig was om kleigronden te vrijwaren
van overtollig water in Noord- en
Zuidpolder. Een geste naar de landbouwers
in deze dure tijden. De naam Molenweg in
de Noordpolder is een blijvende herinne-
ring aan een door windkracht aangedreven
waterrad dat daar toen werd gebouwd.

De terugtocht
Als de Franse troepen, na de slechte a oop
van hun militaire expeditie in Rusland, in



1812 terugkeren is de chaos in en rond dit
gebeuren groot. Een snel herstel van deze
eens zo grote legermacht was niet meer
mogelijk en de Slag bij Waterloo in 1814
werd het einde van de opperheerschappij
van Napoleon. De overwinningsroes was
voor ons van korte duur, zeker als men de
gevolgen van deze nieuw ontstane toestan-
den in ogenschouw neemt.

Bij gebrek aan voedsel, waardoor de prij-
zen werden opgedreven, moest de gewone
burger alles aangrijpen om tijdens de hon-
gerjaren van 1816 en 1817 te overleven.

Het zijn mooie leuzen, als de Noordelijke
Nederlanden zich pro leren als handelsvolk
en de Zuidelijke prat gaan op hun industrie,
maar daar tussenin geklemd zaten de geha-
vende Brabantse nijverheid en een schare
van machteloze Zandboertjes. Er was weinig
animo voor ontginning of uitbreiding als
geen vrijstelling kon worden verleend van
tienden of grondbelasting, zeker als deze
gebieden weer teloor zouden kunnen gaan
door gebrek aan mest. De buidel was
immers leeg, dus aankoop van meer vee dat
voor mest had kunnen zorgen was onmoge-
lijk. Er was wel belangstelling van kapitaal-
krachtigen, die tegen lage prijzen, grote per-
celen woeste gronden kochten en op lange
termijn gingen investeren in bosbouw,
waarbij bemesting amper een rol speelde.

‘§
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Kopers
Voor Ossendrecht meldden zich voor aan-
koop van gronden gefortuneerde mensen
uit Antwerpen en omgeving, zoals o.a. de
heer Dommer-Van Mattenburg, die via
erving en aankoop, in het zuidelijk gedeelte
heel wat had vergaard. Een andere koper
was Petrus Johannes van Loon-Lodewijkx,
die bij de grote veiling van 30 november
1839 door de inspecteur der Domeinen
meester Gunter Theodoor Benjamin
Croiset, zich aangetrokken voelde tot koop
32, die aangaf een waterkolk als visserij,
genaamd Groote of Zusteren Meer in de
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sectie C no. 49. Het geheel had een opper-
vlakte van 55 bunder, 86 roeden en 50
ellen, dat werd ingezet voor f 600,- en bij
tweede zitdag opgevoerd tot f 750,-. Bij
deze verkoop was de Groote Meer nog
omzoomd door woeste domeingronden.

Deze Van Loon kocht later nog bij, in sectie
C 147 bunder ten noordwesten van boven-
genoemd meer en aan de westkant van de
grote weg Bergen op Zoom-Antwerpen in
de sectie B en D ruim 62 bunder in de
vroeger omstreden gebieden van Meer-
hoeve en Moseven. Nog was Zijn verga-
ringsdrift niet ten einde; hij laat bij de krui-
sing met de weg naar Ossendrecht in 1840
een boerderij en herberg genaamd
“Jagersrust” bouwen. Een locatie die nu
grondgebied is van de familie De Weert.

De Kleine Meer werd in 1839 als koop 33
voor f 450,- verkocht aan de drie gebroe-
ders De Bie Een kleine toelichting daarbij:
Johannes was landman te Halsteren,
Cornelis pastoor te Hoeven en Martinus
pastoor te Huijbergen.

30

Toen bij uitvaardiging van een wet op 6
juni 1840 werd bepaald dat woeste gronden
na ontginning niet meer door Rijks
Domeinen met tienden werden belast, ont-
staat er in Ossendrecht een ontginnings-
drang. Dit wordt nog aantrekkelijker als de
toch al lage grondbelasting de eerste twin-
tig jaar niet kan worden verhoogd en de
daarop volgende twintig jaar slechts met de
helft. Als gevolg daarvan kwamen er een
aantal ontwikkelingen op gang in de gebie-
den nabij de waterlijnen Groote Meer,
Heiloop en Calfvense bosloop.

Heipolder I
Gelijktijdig met de bouw van “Jagersrust”
werd door Jan Hendrik Wuijts een boerde-
rijtje gebouwd in de Heipolder aan de
Bremweg, met een oppervlakte van 4 ha
aan landbouwgrond.

Het lag bij een reeds vroeger ontgonnen
terrein met droge en vochtige gronden dat
werd geegaliseerd, waarbij ook een in een
laagte gelegen waterplas verdween. De
Calfvense bosloop werd gevoed vanuit
verschillende waterlijntjes tussen de zand-



heuvels en was toen nog gelegen aan de
zuidkant van de Heipolder. (zie kaart op
pagina 32)

Dit is een stuk in cultuur gebrachte
grond, dat reeds vroeg aan Nicolaas de
Bruin en latere erfgenamen van de Groote
Hoeve, gelegen aan de Calfvense bosloop
toebehoorde. Vervolgens ging de Heipolder
door verkoop in 1768 over naar Adriaan
Soffers en in 1771 werd het gebied bezit
van Pieter Brill. Na hem ging het in 1782
over naar Johan Bapt. Baels. Na een korte
periode van beheer (tussen 1797 en 1801)
door Johan Bapt. Morin wordt het door-
verkocht aan Anthonie Brill. Voor zover
bekend was er voor 1840 nooit bebouwing
op dit aaneengesloten gebied, omzoomd
door sloten en houtwallen.

Jan Hendrik Wuijts als eerste bewoner van
de Heipolder.

Zijn aanpak bood blijkbaar nieuwe kan-
sen, want in 1854 werden er stallen bijge-
bouwd. Deze boer bleef Zijn beroep uitoe-
fenen tot 1878 om dan alles te verkopen
aan Johannes Jaspers, die rond 1890 in

betere doen geraakte en ink uitbreidde.
Minder goed verging het Zijn zoon Geert,
die door de zware storm van 1921 een
gedeelte van zijn bedrijfsonderkomen ver-
loren Zag gaan. De familie verlaat de
Heipolder.

Bartje Sprenkels kocht het geheel op en liet
de restanten van de gebouwen afbreken. In
1923 werd op deze plek voor hem een nieu-
we boerderij gebouwd, gebaseerd op vee-
teelt. De eerste periode verliep vrij positief,
maar de crisis van de dertiger jaren was ook
deze familie te veel en hij verkoopt in 1936.

Het Heipolderboerderijtje gaat nu (door
aankoop) dienst doen als verlengstuk van
de nieuwe Volksabdij “Onze Lieve Vrouw
ter Duinen”. Er worden grote plannen
gemaakt voor de aanleg van een boom-
gaard en plantenkwekerij, met daarbij een
vaste personeelsbezetting. Alles kwam zeker
nog niet allemaal tot zijn recht, ondanks de
goedbedoelde “deskundigheid” hier op het
boerderijtje van het “Jeugdhuis”.

Het getij keerde pas later toen de familie

‘Rt

De Kleine Meer
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Bastiaanse er zich vestigde, eerst als pachter
en in 1961 als eigenaar. Zij paste zich in de
moderne vorm van landbouw en veeteelt
aan, met ondersteuning door aanleg van
electriciteit, gas, watervoorziening en bere-
geningsinstallaties.

De oude Heipolder, gelegen tussen
Hoogerheide en Ossendrecht mag thans
gezien worden als een unieke plaats op de
Brabantse Wal.

Heipolder II
Een ander Heipoldertje, in een vochtig
gebied, lag aan de Schapendreef en werd op
23 juni 1774 in bezit genomen door Pieter
Brill en later vervolgens doorverkocht aan
Pieter de Dooy. Het was een gebied, gelegen
tussen de bossen, dat heden ten dage nog
voor landbouw wordt gebruikt. Het is daar-
om vermeldenswaardig dat hierop vroeger,
in 1863, door Jacobus Nuijts een boerderij-
tje werd gebouwd. (zie kaart op pagina 34)

De mensen noemden deze plaats “Jan
Nutses hoetke”, naar de zoon van Jacobus,
die hier na hem een aantal jaren woonde.
Misschien was het toch niet rendabel, want
hij besloot te verhuizen naar de boerderij
en herberg aan de weg Ossendrecht-
Hoogerheide, thans Calfven no. 20.

De bebouwing in deze Heipolder ver-
dween in 1904.

Heipolder III
Nog een zo genoemd Heipoldertje dankt
Zijn ontstaan aan de ontginning aan de
Bremweg in 1780, dicht bij de kruising met
de weg Bergen op Zoom-Antwerpen. Een
landbouwgebiedje dat zich in de loop der
jaren uitbreidde langs deze grote weg en
waar voor 1900 enkele huizen werden
gebouwd, nl. door de familie Buijzen, later
Raaymakers en de familie Van de Velde,
overgaand van vader op zoon. Daarnaast
verscheen cafe “Planken Wambuis”, onder-
gebracht in het boerderijtje van Stan de
Vreng. De uitbating van deze pleisterplaats
was van korte duur. Het boerderijtje werd
in 1936 overgenomen door Frans Hendrikx
en Tonna van de Vecken en na de oorlog
’40-’45 afgebroken. (zie kaart op pagina 32)

Heipolder I, 11937

Heipolder I 1 997
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Nog meer ontginning
Met heispitten en “ingraven” zoals dat staat
vermeld, bewerkte men een aantal bunder
woeste gronden die omzoomd moesten
worden met sloten en/of houtwallen, om
overlast van eventueel loslopend vee op
aangrenzende percelen te voorkomen. De
“pindraad” (prikkeldraad) werd pas in
1882 uitgevonden. Om op dit “uitgevlakte”
(geégaliseerde) stukje grond voor mens en
dier iets op te kunnen bouwen was de aan-
wezigheid van water een noodzaak. De
eigenaren van deze percelen lieten er een
stenen huis of boerderijtje op bouwen,
soms aangevuld met een stal voor paard of
trekos, als de pachter zich dit kon permitte-
ren. Voor het houden van schapen en
hoornvee was men aangewezen op zelf-
bouw van houten “betimmeringen”.

De grootste problemen op de zandgrond
waren de droogte in de zomer en het
gebrek aan voldoende bemesting. Voor dit
eerste was er, ook voor de dieren, op kleine
schaal wel wat water te regelen vanuit beek

of ven, daarom was de juiste keuze van ves-
tiging zo belangrijk. Het tweede, bijna even
onmisbaar als water, was mest voor de
landbouw. Dit probeerde men op te lossen
door de potstal.

De potstal
Men plaatste enkele dieren, die men geen
veestapel kon noemen, in een Zelfgemaakt
potstalletje met dieper liggende lemen
bodem en begon in het najaar te woekeren
met veestrooisel. Omdat roggestro diende
als voedsel voor de “beesjes” werd gezocht
naar heideruigte, zoden, buntgras, of bijeen
geharkte dennennaalden en bladeren om.
gemengd met de uinverpselen van de die-
ren, de hoeveelheid mest zo te vergroten.

Schapen verbleven ‘s nachts op zoin zelf-
de “matras” onder een afdak. De op\vaarde-
ring van deze vaste massa geschiedde later
door deze te vermengen met de inhoud van
de beerput. Bij een tekort aan regenwater
kwam er een schrale oogst van een te
schraal bemest land.

35 l

Waterputten



Er was weinig grasland te vinden op de
hoger gelegen gronden, zodat alleen maar
wat hooi kon worden verzameld van
gemaaide slootkanten. De melkgift der die-
ren was navenant.

Later ging de boer over tot het zaaien
van “spurrie” op het stoppelland.

Er werd natuurlijk wel wat geéxperimen-
teerd, maar de opbrengst moest komen van
rogge, boekweit, wat knol— en wortelsoor-
ten en peulvruchten.

De burger op en rond het dorp voorzag
zoveel mogelijk in Zijn eigen behoeften aan
aardappelen en groente, waarbij tuin en
waterput bij de woning een vaste waarde
vertegenwoordigden. Dit vond men b.v.
ook terug bij aanstelling van veldwachter of
onderwijzer, waarbij de wedde mede was
gebaseerd op het gebruik van een grote of
kleine tuin. Voor de polderboer lag, met
uitzondering van goed drinkwater, alles
wat ruimer. De droogte deerde hem min-
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der en het mestprobleem was nauwelijks
aan de orde.

De zandboertjes
Op het hoogland van Ossendrecht lagen de
zandboerderijtjes nogal verspreid. De plek
scheen minder bepaald te worden door
bereikbaarheid, dan door de aanwezigheid
van water. Een oud gezegde van vader op
Zoon was: “waar je de regenworm vindt,
kan je ook overleven met vrouw en kind”.

We volgen enkele van deze nederzettinkjes
aan de waterlijn Groote Meer-Heiloop.

Als eerste bouwde de eerder genoemde
Van Loon-Lodewijkx in 1844 een boerde-
rijtje vlak bij de Oude Meerbaan, waarvoor
zich als huurder Johannes Franciscus
Matthijssen meldde. Na een aantal jaren
werd Adriaan Huijgens-Wuijts Zijn opvo1-
ger, die na de dood van zijn jonge vrouw
hertrouwde met Anna Cornelia Danen.
Adriaan kan vermeld worden als eerste
boswachter van het later gevormde land-
goed de Groote Meer; Zijn officiéle aanstel-
ling dateert van 1880. Hij verhuisde vijftien
jaar later naar zijn nieuwe dienstwoning op
dit landgoed, genaamd “de Politie”. De
oude woning werd afgebroken.

Ten noordwesten van de Groote Meer, tus-
sen cle Oude Meerbaan en de weg naar
Huijbergen waar eens een gedeelte van de
Meerhoeve lag, kwamen nieuwe activitei-
ten.

In 1857 begon Petrus van Veldhoven op
het oostelijk gedeelte uit de daar aanwezige
leemlaag met het vormen van steen, dak-
pannen en vloertegels, die na droging
gebakken werden in een veldoven. Er wer-
den in dit ruime gebied, waarvan nog niet
alles was ontgonnen en dat in 1854 in bezit
was van o.a. Johannes Gerardus van
Opdorp uit Bergen op Zoom, ook een drie-
tal boerderijtjes gebouwd. Zijn erfgenaam
woonde er tot 1889 en vervolgens Martinus
van Reeth, fabrikant uit Boom, de heer
Servais van landgoed Groote Meer, E.J.H.
Adan uit Ossendrecht, Jacobus de Dreu uit
Goes en Jan van de Velde uit Yerseke.
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Omstreeks 1860 werd een nieuw boerderij-
tje betrokken door het echtpaar Sim0ns-
van Veldhoven, hetwelk via een smal pad
bereikbaar was vanaf de weg Bergen op
Zoom-Antwerpen. Aan deze zelfde grote
baan, bij de afslag naar Huijbergen kwam
meer nieuwbouw, en wel voor Ian Bapt.
van Veldhoven die in 1862 gehuwd was met
Iohanna Tijssen. Twee landbouwbedrij es,
waarnaast Van Veldhoven tevens een bos-

38

wachtersfunctie waarnam en Zijn vrouw
gasten ontving in hun herberg “Het
Iagersrust”. (Niet te verwarren met
“Iagersrust” van Van Loon) Als Ian Bapt.
van Veldhoven in 1874 overlijdt, hertrouwt
Zijn weduwe met Geert Iaspers van de
Heipolder, eveneens boswachter. Nieuwe
wisselingen in het beheer van “Het
Iagersrust” volgen elkaar op. De nicht van
Geert trouwt met weduwnaar Adriaan van
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Boerderij Simons

Oude Iagersrust

Boerderij Belde

Veldhoven en later met Antoon Kil. Zij,
Betje Musters, wonende aan de zogenoem-
de Putse Steenweg was algemeen bekend
onder de naam “Betje van de Stenen”. Na
een lange periode als gastvrouw, besluit zij
alles over te dragen aan de familie Van
Loenhout uit Huijbergen.

Nu staat op deze kruising aan de
Putseweg, na vernieuwing en vergroting,
nog steeds dit rustpunt, niet alleen voor
jagers, maar wel onder dezelfde naam.

Uitgerust, vanaf hier de Abdijlaan indraai-
end, zien we na enkele honderden meters
de boerderij “Belde”. Ian Belde, de vader
van de nu daar wonende veeboeren kocht
in 1955 dit landbouwbedrijf van de erfge-

namen van Ian van de Velde. Deze man was
een gefortuneerde oesterkweker uit
Yerseke, die na de oorlog 1914-1918 een
nieuwe uitdaging vond in het ontginnen en
opzetten van landbouwbedrijfjes in
Hoogerheide en Ossendrecht. Het valt
zeker te betwijfelen of Zijn verwachtingen
het beoogde doel hebben bereikt.

Voor Ian Belde woonde hier Tiest Belde en
daarvoor o.a. de familie de Weert. Het is
niet bekend wie van de vroegere pachters
de bijnaam “de tobber” kreeg, maar welva-
rend klinkt het zeker niet.

Op een stukje ontgonnen heide, aan de
tegenwoordige Oude Meerbaan, ten zuiden
van het verdwenen Moerven. hadden Z1Cl'1
Cornelis Huijgens en Maria Danen ge\'es-
tigd. Door hun pachtovereenkomst aan te
gaan Wilden ook Zij iets opbouwen voor
een zelfstandige broodwinning. In hoeverre
Zij daarin slaagden staat niet vermeld, wel
de bekendheid van deze vrouw, die alge-
meen “Suiker Mie” werd genoemd, wat dit
ook moge betekenen. Na hen hebben in dit
huisje nog een aantal andere gezinnen
gewoond, totdat het na wereldoorlog II als
bouwval op dit oude idyllische plekje ver-
dween. De landbouwgronden daar om-
heen, tegen de Meiduinen, waren reeds
vroeger overgedragen aan Van Veldhoven
met de passende bijnaam “de Bosboer”.

Q),
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Kaart Suiker Mie

De Bastiaanses
Aan de weg van Ossendrecht naar Huij-
bergen Zijn aan de rechterkant, voorbij het
kerkhof, in de loop der jaren een zestal hui-
Zen gebouwd. Bij de kruising van deze weg
met het vroegere karrespoor, komende
vanaf de Lieve Vrouwestraat, werd na 1850
de eerste woning gebouwd. Hier belandde
Kornelis Bastiaanse, a <omstig uit Heerle
bij Wouw. Een man die daar zandgrond
moet hebben gekend en bewust, denken
we, had gekozen voor deze plaats. Als dan
de landbouw misschien toch niet naar
tevredenheid verloopt, opent hij daarbij
een herberg. Een aangewezen plaats in die
dagen, toen er in opdracht veel houtverko-

40

pen plaatsvonden, welke uitgevoerd werden
door notaris en omroeper. (Z0 was het
eveneens bij “]agersrust”) De dorst kon
worden gelest in de herberg van Bastiaanse,
met de passende naam de “Princewal”,
gelegen tegenover de Zuidelijke omwalling
van de Ossendrechtse plantage waaraan
dezelfde naam was gegeven. Toen later de
houtverkopen sterk verminderden heeft
Bastiaanse’s zoon “Ellemus” (Wilhelmus)
de bakens verzet en maakte de herberg
plaats voor een kruidenierswinkeltje waar
ook petroleum voor lampverlichting te
koop was. Een combinatie die meer voor-
kwam en die toen Zonder problemen over
dezelfde toonbank werd verkocht.
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Het vroegere café ”de Princewal ”

Piet Bastiaanse Maria Ionkmans en ”EIlemus” Bastiaanse
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“Ellemus” en Zijn vrouw Maria Ionkmans
bleven tot op hoge leeftijd actief. Zoon
Piet, geboren en getogen aan deze bosrand,
vond meer voldoening in het boswachters-
vak. Zijn oom Ian Bastiaanse heeft ook een
ontgonnen strook land bewoond en be-
werkt in Ossendrecht, aan de Slingerstraat
(nu Dennenlaan 24) waar “Speck” (Geert
Dekkers-Schrauwen) hem later opvolgde.
(zie kaart op pagina 42)

Verder naar het dorp ligt, verscholen achter
de “Princewal”, de eerder genoemde hoeve
van Pieter Coolaerts, de eerste pachter (in
1773) van een deel van de Wasseven-
plantage.

Adriaan Iacobs en Francisca Ioossens
waren in 1816 de opvolgers; zij droegen dit
bezit in 1839 over aan Frans Koolen die
getrouwd was met hun dochter. Het boer-
derijtje verdween voor 1900.

De Bokkestraat
Eveneens na 1850 werden aan de rech-
terkant van de nieuwe weg, vanaf het
Heilooppad richting Huijbergen, de eerste
huisjes gebouwd. Daar vinden we de familie
Petrus Musters en Anna Cornelia Iaspers,
die vanuit deze bakermat vele nakomelingen

55"’ vI""" av

De Bokkestraat -b€WOI1€l_S
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Karrespoor naar Huybergen
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hebben voortgebracht. Met de verdere
nieuwkomers Paardekam-Bastiaanse en Van
Dijke werden ze bewoners uit de
Bokkestraat genoemd. Enkelen onder hen
stelden tegen een kleine vergoeding de man-
netjesgeit beschikbaar om via de natuurlijke
weg de melkvoorziening in de arbeidersge-
zinnen van Ossendrecht op peil te houden.

Terug in de plantage
Aan het Heilooppad, bijna aan het water,
stond het boerderijtje van Louis Kil en
Wies Musters. Zij hadden dit in 1921 van
de erfgenamen van de familie Reken van
der Pasteel uit Schoten gekocht. Het huis
dat is gebouwd in 1865 was, met een
gedeelte van de plantage, eigendom van
Iosephine Maria Isabella Osy, die in
gemeenschap van goederen was gehuwd
met Iean Marie Ioseph Cogels. Josephine
plaatste in dit huis boswachter Cornelis
van Veldhoven die in 1862 was gehuwd met
Catharina Koolen. Bijna vanzelfsprekencl
volgde Zoon Frans hem op, die met Zijn
vrouw Iohanna Wouters daar bleef wonen
tot 1920. Daarna vonden zij onderdak bij
bovengenoemde werkgever in Schoten.

Op de plaats van het oude boerderijtje
vinden we nu een landelijke woonst. De
landbouwgronden daarachter gelegen tot
aan het oude voetbalveld van O.V.C. wor-
den thans genoemd als uitbreidingsplan
Wasseven-Oost. (zie kaart op pagina 45)

Cafe’ "De Lindekes"
Het “B0shoe <e” dat in 1773 was gebouwd,
hadden we verlaten tijdens de “bamus”
(najaar) van 1779, toen de pacht van dit
landbouwbedrij e, gelegen ten zuiden van
de Pottenbergen, niet meer kon worden
betaald. Steeds probeerden andere gezin-
nen ten koste van alles de gok te wagen,
zoals Ian Meesters, Piet de Dooy, Ian van
Lakwijk en als laatste de familie Verlinden.
Zij deden er een extra inspanning bij door
het onderbrengen van een cafe in de
woning waaraan Zij hun naam verbonden:
“De Lindekes”. Toen ook deze combinatie
geen lange levensduur kende werd het
geheel afgebroken voor 1880.
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Kaart Café Lindekes

De Vijdtpolder
Na deze causerie over de zandboertjes, aan-
dacht voor de aanwinst van kleigronden in
Ossendrecht, die verkregen werden door
indijking van de Vijdtpolder in 1860 en die
welkom waren voor de landbouw. Buiten-
dijks was er de aanleg van een haventje met
watersluis en aan de binnenzijde de bouw
van een woonhuis met herberg, terecht
“Scheldezicht” genoemd.

Het waterbeleid van havenmeesters Leyten
en Musters was gebaseerd op taken bij eb
en vloed en diensten ten gerieve van gasten,
zowel in de haven als in het café.

De haven, hier meer dan honderd jaar
aanwezig, was een ontmoetingsplaats gele-
gen bij de drie dorpengrens Rilland-Bath -
Woensdrecht - Ossendrecht, maar door de
komst van het Schelde-Rijnkanaal in 1971
verloor deze zijn functie en charmes. Het

46

Het oude hm/ent]e Havenhuis en café Scheldezicht



waterbelang van Ossendrecht, als dorpje
aan de Schelde, met Zijn vervoer en visserij
werd geschiedenis.

De vooruitgang
In de tweede helft van de negentiende eeuw
was er in Ossendrecht een stijgende lijn in
ondernemerschap en ontwikkeling waar te
nemen. We zien de activiteiten rond het
cichorei-gebeuren, de aanschaf van een
achttal rosmolens, de vestiging van een
brouwerij en een aantal kuipers, de aan-
koop van de eerste stoommachine in 1860
door de vlasroterij en het nieuwe haventje.
Bovendien de komst van enkele smeden en
wagenmakers, die ook de vernieuwing in
de landbouw illustreerden, zij het echter in
hoofdzaak op de kleigronden. Daar was de
nieuwe impuls o.a. de suikerbietenteelt,
met de komst van de stoomtram Bergen op
Zoom-Antwerpen, welk vervoermiddel ook
meer mogelijkheden bood voor verkeer en
handel.

Er vonden steeds meer notariele verkopen
plaats van landbouwgewassen en bij de
bosbouw. De heuvelachtige woeste gronden
werden meer en meer ingezaaid en bebost
door vaak wisselende eigenaren.

Voor de plantage waren dit o.a.: Kneyse-
de Mey uit Ossendrecht; de Mey uit Bergen
op Zoom; Bois de Vroy uit Deurne;
Borrekens en erfgenamen uit Brussel, die
de koepel op de Pottenbergen lieten afbre-
ken in 1877; Reken van der Pasteel;
Iosephine Maria Isabella Osy.

En in het Groote Meren gebied: Van
Loon en Vernimmen uit Borgerhout;
mevrouw De Pous en Adriaan Tak met erf-
genamen uit Middelburg en vader en Zoon
Servais uit Borgerhout, die hier voor 1900
bezit hadden aan de Ossendrechtse water-
l1]n.

Intussen was ook in deze periode van i 50
jaar het aantal inwoners van het dorp met
Zijn vier gehuchten, zijnde Calfven,
Aanwas, Hondseind en Hageland, gegroeid
van i 1300 naar i 2400. Het aantal wonin-
gen steeg van 278 naar 478, waaruit vanzelf

de vraag naar voren komt: hadden Zij vol-
doende watervoorzieningen?

Omdat dit vocht onmisbaar was, waren
de mensen genoodzaakt steeds oplossingen
te zoeken om aan een minimumbehoefte te
kunnen voldoen. I.v.m. besmettingsgevaar
was voorzichtigheid geboden bij gezamen-
lijk gebruik van water uit vennen en beken.

Een opsomming van ziektes, welke de
mensen, uit bezorgdheid en door overleve-
ring, aan elkaar doorverteldenz
1832 Cholera in Zandvliet, als gevolg

waarvan het dorp werd afgeslo-
ten.

1843 Een cholera-geval in Ossen-
drecht en meldingsplicht van
kinderziekten.

1865 Een cholera-geval behandeld
door geneesheer De Bruijn uit
Hoogerheide.

1867 Twee gevallen van cholera.
1869 Zeven mensen overleden, waar-

van zes aan roodvonk.
1870 Drie meldingen van pokken.
1870-1874 Tien overledenen, Zeven daar-

van aan kinkhoest.
1870-1874 Pokkenepidemie, vier personen

overleden, een man overlijdt
aan Aziatische cholera.

1893 Onderzoek naar Aziatische cho-
lera.

1900 Enkele gevallen van pokken.
1906 Directe afzondering van difteri-

tisgevallen.
Ongeneeslijkheid of aandoeningen die

uit genoemde ziektes voortkwamen werden
aan deze lijst niet toegevoegd, maar spra-
ken vaak nog meer tot de verbeelding.

De waterput
Voor 1800 was het aantal stenen waterput-
ten van enige diepte, alsmede het aantal
waterpompen, in het dorp zeer beperkt.
Primitieve vormen of probeersels met hou-
ten wanden, gevormd rond waterbronnen
kende men al vele eeuwen.

De prijzen voor het slaan van gemetsel-
de putten met Ilselsteentjes en andere
benodigdheden waren voor de gewone
man niet op te brengen. De doorbraak
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AANLEG VAN WATERPUT
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hiervoor komt na 1870, als de steenfabri-
kanten de schuingevormde steen, het zoge-
naamde “spiesteentje”, gaan produceren dat
automatisch de put ronding gaf. Een
“bovenputje” op plaatsen met een wat
hogere waterstand was meestal niet dieper
dan drie a vier meter. Op voorhand werd
bij aanleg een zo diep mogelijk gat gegra-
ven waarin een houten ring werd geplaatst.
Daarop konden de “spiesteentjes” worden
gestapeld, hier en daar soms wat vastgelegd
met tras en aan de buitenkant hiermee
besmeerd. Op deze manier kon heel een-
voudig de putromp worden gevormd, met
controle op de verticale lijn. Later, als een
bepaalde hoogte was bereikt, volgde het
graven waardoor het geheel zakte, tot men
besloot, of door de omstandigheden moest
besluiten, om te stoppen. Het laatste
gedeelte in en boven de grond werd gemet-
seld en de diepte rond de put goed met
zand aangevuld. Het arbeidsloon bestond
meestal uit dienst en wederdienst. Zo’n
drie- a vierduizend steentjes werden in zo’n
“bovenputje” verwerkt. Om op deze kost-
prijs te besparen werd vaak vanaf het maai-
veld een vierkante bak opgetrokken van
timmerhout.

Voor het graven van diepere putten,
zoals op het hoger gelegen dorp, was meer
vakmanschap nodig, vooral bij aanwezig-
heid van drijfzand. Een hogere kostprijs
was hiervan het gevolg, Zeker als er ook nog
een pomp werd geplaatst.

Voor het scheppen van water uit ondiepe
putten gebruikte men een emmer met lan-
ge of korte puthaak; de diepere putten
waren voorzien van een draaibare rol
bovenop de putrand, voorzien van een slin-
ger (draai-arm).

Eens per jaar moest het aangroeiende
welzand uit de put worden verwijderd,
omdat dit de voorraad water kleiner maak-
te, men noemde dit “ruimen”. Een speciali-
teit voor durvers, temeer omdat in afgeslo-
ten putten gas aanwezig kon Zijn dat
levensgevaarlijk was. Het deksel van de put
moest, lang voor het karwei begon, verwij-
derd worden. Het laten zakken van een
houder met brandende kaars gaf aan of er



voldoende zuurstof beneden was. Een spe-
cialist-lichtgewicht, handig en Zonder
vrees, was de “puttenruimer” Sje <e Ias”.
(Joseph Iaspers)

De regenbak
Aan de waterbehoefte van een gezin kon,
vooral in de zomermaanden, niet altijd vol-
daan worden uit de put. De aanvulling die
vroeger werd aangevoerd vanuit beek of
ven probeerde men nu vanaf een pannen-
dak via de dakgoot in een vergaarbak op te
vangen. Deze “regenbal<l<en” werden in ver-
schillende vormen gemetseld en waterdicht
gemaakt. Een opvangbal<(je) gevuld met
grind diende vooraf als zuiveringsfilter
voor het vallende hemelwater dat gebruikt
werd voor consumptie en bij de vrouwen
de voorkeur had voor het doen van de was.
De mensen hadden het hele jaar door, ieder
voor zich, een eigen distributiesysteem
voor het watergebruik, waarbij vaak met
weinig veel werd gedaan en verkwisting uit
den boze was.

Tevens was deze vergaarbak ook een directe
voorraad bij eventuele brandbestrijding
voor hen zelf of als burenhulp.

Een kleine uitzondering op het ruimer
vochtgebruik vond plaats in herbergjes
waar men na een week van hard werken
wat rust en verpozing zocht. Nadat het
dorpsnieuws was gepasseerd en het aantal
drankjes toenam, schakelde men over op
de vrije nieuwsgaring, waarbij altijd wel
iemand iets had vernomen over het rijke
land Amerika en een ander in overmoedig-
heid aangaf dat de goudzoekers in een dag
rijk konden Zijn en dat wij hier geen stap
verder kwamen. Of een ander zei dat je het
goud hier moest zien te vinden.

De legende van Ossendrecht
Het gebeurde in de 80-jarige oorlog dat
Spaanse soldaten plunderden in Ant-
werpen, waar ze met boten vanuit Zeeland
waren aangekomen. De mensen daar
vluchtten en men kon vrij aan de slag.
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Een merkwaardig luik in een van de gebou-
wen trok de aandacht van enkele soldaten
en wie schetst hun verbazing toen bleek dat
daar een aantal potten met goudstukken
achter verborgen zaten. Opgewonden en
schichtig om zich heen kijkend namen ze
alles mee en verborgen het in de boot,
wachtend tot ze met de andere scheepjes
gezamenlijk terug zouden varen. Het werd
laat in de middag toen Ze, ieder met Zijn
geroofde buit, en velen in dronken toe-
stand, aan de terugtocht begonnen. Als de
avond valt over de Schelde Zien enkele sol-
daten de door de stralen van de ondergaan-
de zon beschenen zandheuvels van
Ossendrecht. Nog even en de bootjes gaan
voor anker. De mannen in de boot met de
goudschat Zijn niet gerust; er gaan geruch—
ten dat de vijand ergens in Zeeland ver-
blijft. Men besluit te wachten tot iedereen
slaapt om dan tijdelijk de buit in een van
de bovengenoemde heuvels te verstoppen.
Als voor zonsopgang de mannen zijn
teruggekeerd hebben Zij elkaar plechtig

vm-mrmk In dc Pottabergcn.r Heelcn who: (ltkpmllvrx
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beloofd later bij terugkeer samen te delen.
Niemand had hun afwezigheid opgemerkt
en in de ochtend Zet het convooi Zich weer
in beweging. Al spoedig ontwaart men de
vijand en de gevechten blijven niet uit. De
eerder genoemde boot werd ink geraakt.
Een overlevende, een zwaar gewonde sol-
daat, drijft op de restanten van dit wrak af
naar de kust waar Zeeuwse burgers hem
aan land brengen. Voor hij sterft geeft hij
nog in een warrig verhaal aan dat ze een
goudschat hadden begraven, wijzend rich-
ting Ossendrecht.

Zijn de Zeeuwen hier later naar op zoek
gegaan? We weten het niet. Toch werden
’s nachts vaak vreemde geluiden waargeno-
men. Niet voor niets ontstond de naam
Spokenberg.

De heuvels waarin de goudschat begra-
ven zou kunnen Zijn waren de Bunt, de
Geest, Stuijvenberg, de Molenberg, de
Pottenberg en de hoogte van de Berghoeve
of de Vossenberg. Nimmer heeft zich een
vinder gemeld.
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ls we dan, na dit verhaal, weer
met beide benen op de grond
staan, zien we in 1908 een aantal

mensen uit Zeeland grondboringen doen
aan de zuidkant van de Pottenberg. Niet op
zoek naar goudstukken, maar wel werd een
gouden vondst gemeld in de vorm van
drinkwater van prima kwaliteit, terwijl,
naar het zich laat aanzien, ook de kwanti-
teit voldoende is voor een ruim collectief
gebruik. Natuurlijk ging er heel wat aan
vooraf voor deze boring tot stand kwam.

Ontwikkeling waterbeschaving
Door de eeuwen heen hebben mensen vaak
grote inspanningen gedaan, in hun omgang
met water als een onmisbaar element voor
alle leven op aarde. Bepaalde groepen had-
den zelfs een verering voor deze vloeistof.
In India woonden mensen nabij de heilige
rivieren Ganges en Indus. Zij zuiverden
voor gebruik dit water met houtskool, zand
en grind of kookten het. Ook in de bijbel
wordt een systeem voor waterzuivering

Hoofdstuk 4

vermeld, nl. door zoutstrooiing. Opgra-
vingen en ontdekkingen geven aan dat
reeds in 2500 tot 3000 voor Christus men
zich in Pakistan koesterde in badinrichtin-
gen met warrnwaterinstallaties, zwembaden
en waszalen. Ook China en Palestina ken-
den hun waterbeschaving. De Romeinen
leverden grote prestaties in beheer en ruim
gebruik, vooral in de steden. Zij ontwikkel-
den wateropvoerwerktuigen, zoals het
pompwiel, de emmer- en vijzelpomp. Zij
stonden echter vrij machteloos tegenover
het getijdenprobleem van eb en vloed,
zodat geen werken werden uitgevoerd voor
verbetering en/of beveiliging. Hun neder-
zettingen hier waren klein en primitief en
de drinkwatervoorziening ook.

Men zou zeker een tweede kans voor een
goede watervoorziening in de Nederlanden
verwacht hebben in de Gouden Eeuw. Men
waande zich zo groot als handelsnatie en
een volk van vaardige scheepsbouwers.
Polders werden ingedijkt en grote delen

Ossendrecht. — Op weg naar dc Pottchcrzen.
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land drooggelegd. Er waren deskundigen in
meerdere disciplines in een waterland bij
uitstek, maar de collectieve watervoorzie-
ning moest het doen met een aantal pom-
pen in de stad en een enkele in de dorps-
centra. De westerse wereld was er nog niet
aan toe.

De eerste waterleiding
De kentering kwam pas veel later en wel in
juni 1851, toen koning Willem III goedkeu-
ring verleende tot het oprichten van de
Amsterdamse Duinwatermaatschappij, die
bij Vogelenzang een waterwinplaats sticht-
te. Twee jaar later was deze gereed en via
een leiding begon de aanvoer naar een fon-
tein, staande bij de Willemspoort in
Amsterdam. De prijs per emmer bedroeg
één cent.

Op 1 mei 1854 startte de of ciéle exploita-
tie van het eerste waterleidingbedrijf in
Nederland met een deelname van acht
afnemers. Als tweede volgt in 1856 Den
Helder, eveneens met water uit duinwater-
bronnen. Dit bedrijf werd gesteund door
een vaste afname van water voor k0opvaar-
dij- en marineschepen, waarvoor een con-
tinue aanvoer van goed drinkwater belang-
rijk was. De eerste watertoren in Nederland
werd gebouwd bij deze waterleidingmaat-
schappij. De choleraepidemie van 1865 in
ons land was een stimulans om de goede
drinkwatervoorziening weer onder de aan-
dacht te brengen, iets wat ook door ver-
schillende geneesheren sterk werd aanbe-
volen.

Zeeland
Ook Zeeland kende grote problemen bij de
watervoorziening. Het zoute water was diep
doorgedrongen in de polders en slechts
enkele plaatsen kenden het genot van een
waterbron. Oplossingen om toch in het
dagelijks gebruik te kunnen voorzien waren
opvang van regenwater, ieder voor zich, en
daarbij opvang in vergaarbakken vanaf gro-
tere daken, zoals b.v. de kerk. Dit water
werd voor een cent per emmer beschikbaar
gesteld. De tekorten werden groter toen de
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industriele ontwikkeling in Zeeland een
aanvang nam. De spoorlijn Goes-Bergen op
Zoom kwam in 1868 tot stand en werd vijf
jaar later doorgetrokken naar Vlissingen.
Intussen waren ook de kanalen door
Walcheren en Zuid-Beveland gerealiseerd
en werd de roep om zoet water steeds groter
door het verbruik door schepen en stoom-
machines. Hoofdingenieur Van Diesen van
de Waterstaat in Zeeland noemt drie moge-
lijkheden voor nader onderzoek t.b.v. de
watervoorziening. Dit Zijn: duinwaterwin-
ning, regenwater verzamelen van de daken
en in reservoirs bewaren en distillatie.
Duinwater heeft zijn voorkeur.

Een paging
Op rijkskosten werd in 1875 een distilleer-
machine aangekocht, welke in 20 uur tijd
27 m3 zoet water kon leveren. Misschien
was dit inderdaad een poging om steeds
toenemende tekorten op te vangen. Een
andere stap deed de jonge ingenieur
].L.G. Gruber in 1881. Hij Zette een pro-
ject op voor een duinwaterleiding bij
Vlissingen. In Zijn beschrijving raamt
Gruber de uiteindelijk af te zetten h0eveel-
heid water op 153.000 m3 per jaar, wat
neerkomt op 419 m3 per dag. In tegenstel-
ling tot in andere steden in Nederland, zal
de waterleiding in Vlissingen allereerst op
de behoeften voor industrieel gebruik
gebaseerd moeten zijn. De burger schuift
nog aan bij de regenbak.

De leveringsplanning van Gruber ziet er als
volgt uit: de gemeente 6000 m3, het staats-
spoor 20.000 m3, de maatschappij De
Schelde 4000 m3, de maatschappij Zeeland
4000 m3. Zij zijn bereid een bepaalde hoe-
veelheid af te nemen en deze 34.000 m3
vormt een minimum. Gruber rekent op
een afname van 60.000 m3 voor industrieel
gebruik. Daar komt nog bij het water dat
schepen innemen, zoals o.a. een gewoon
schip voor een reis naar Indie 10 m3 en een
stoombootcharter 56 m3. Een loodskotter
gebruikt 1,5 m3, zodat Gruber voor dagge-
bruik van schepen rekent op een levering
van 67,5 m3, ofwel 20.000 m3 op jaarbasis.



Ingenieur Gruber was Zeer voortvarend; hij
berekende 180.000 m3 wateropbrengst van-
uit de duinen bij Zoutelande. Daarnaast
ontwikkelde hij systemen voor regenwater-
opvang in vergaarbakken. Ook een water-
toren paste in Zijn visie. Er was weinig ani-
mo voor financiering. Uiteindelijk lukt
deze aanleg door toedoen van de Arnhemse
industrieel P.H.]. Diemont van Dathar en
kon de waterleiding op 26 januari 1884 in
gebruik worden genomen.

Vlissingen werd de twaalfde gemeente in
Nederland met een waterleiding. Ook
Middelburg kon niet achterblijven. Voor
deze stad werden nieuwe bronnen aange-
boord in de duinen bij Vrouwenpolder en
in de stad werd een leidingnet aangelegd
van 15.000 meter. Het duinwater stroomde
hier vanaf juni 1892. Er gebeurde nog heel
wat aan waterwinning in Zeeland met expe-
rimenten en kunstgrepen, maar er was geen
twijfel mogelijk: de duinen op Walcheren
bevatten te weinig water om in de toekomst
in de behoefte te kunnen voorzien.

In 1900 kent Nederland 60 waterleiding-
bedrijven, waarvan 13 oppervlaktewater
gebruiken, 11 duinwater en de overige
grondwater.

Ossendrecht in beeld
De arts uit ‘s Heer-Arendskerke, ].W. Ianny
Wijerman, tevens doctor in de rechten,
mogen we zien als de initiatiefnemer voor
de aanleg van waterleiding op Zuid-
Beveland. Hij was er als geen ander van
doordrongen dat dit noodzakelijk was ter
bevordering van de volksgezondheid op het
platteland. Geinspireerd door de ontwikke-
lingen op het gebied van de watervoorzie-
ning in Duitsland legde hij in 1908 contact
met de firma Carl Francke uit Bremen.
Deze zag wel iets in de plannen voor een
aanleg van waterleiding op Zuid-Beveland.
Samen richtten Zij hun blik op de
Brabantse Wal en na proefboringen in 1908
viel de keuze op Ossendrecht. Iets wat bur-
gemeester Theuns liever niet in Zijn dorp
gerealiseerd Zag worden.

Op Zuid-Beveland was men enthousiast en
werd een comité opgericht dat de totstand-
koming van de waterleiding zou gaan bege-
leiden. Ihr. L'.E. Lewe van Nijestein, burge-
meester van is Heer-irendskerke, werd tot
voorzitter gekozen en de burgemeester van
Krabbendijke, ].M. Elenbaas. werd secreta-
ris. Binnen een jaar lagen de ontwerpen op
tafel.

Waterputten op Walcheren
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De rma Carl Prancke begint in 1909 op
eigen kosten aan een plan dat betaald zou
worden als tot uitvoering werd overgegaan.
Zijn aanbod was de aanleg van een water-
leiding vanuit Ossendrecht naar en door
Zuid-Beveland, uitgaande van een levering
per etmaal van 3000 m3 uit vijf bronnen. Er
was een buizennet van ruim 194.000 meter
nodig met twee watertorens. Dit alles voor
de som van f 1.350.000,—. Deze grote plan-
nen drongen door tot de Tweede Kamer in
Den Haag, waar men zich afvroeg of hier
een Duits bedrijf voor moest worden aan-
getrokken. Er kwam nog wel een offerte
van f 1.200.000,— van het Nederlandse
bedrijf C. van Duren uit Giesendam, maar
het vertrouwen lag toch bij Carl Francke.
Misschien ook wel door toedoen van de
N.V. MABEG (Maatschappij tot Bouw en
Exploitatie Gemeentebedrijven) uit Utrecht
die het project goedkeurde. Uniek was, dat
voor de eerste maal in Nederland een
streekwatervoorziening zou worden gere-
aliseerd. Ook de firma Carl Francke was
zich hiervan bewust en stuurde hoofdinge-
nieur Naupel en de beide ingenieurs Nabel
en Noorman, die een sterk trio vormden.

Oprichting N. V.
Voor de oprichting van een N.V. tot stand
kwam werden afgevaardigden van de 25
gemeenten op Zuid-Beveland uitgenodigd
voor de proefboring of waterdemonstratie
op 19 april 1909 te Ossendrecht. 23 Ge-
meenten traden toe bij de oprichting van
de “N.V. Waterleiding Mij. Zuid-Beveland”
op 5 april 1910, waarvan de notariéle akte
werd ondertekend in het gemeentehuis te
Goes. ’s-Gravenpolder sloot Zich aan in
1911 en Borssele in 1913.

Uitvoering
Voor die tijd een gigantisch werk, zo’n
aanleg van een waterleiding via Calfven -
Hoogerheide - Woensdrecht over de Kreek-
rakdam en vervolgens door Zuid-Beveland.
Een hoofdbuizennet bestaande uit drie
componenten: toevoerleiding, ringleiding
en spruitleidingen. De eerste liep vanaf
het pompstation in Ossendrecht naar de
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Kaart van Zuid-Beveland

watertoren te Goes over een lengte van 39,4
kilometer. Deze had een doorsnede van 300
millimeter en passeerde het Kanaal door
Zuid-Beveland via een zinker. Een ringlei-
ding met een lengte van 32,9 kilometer liep
vanaf de watertoren door de Zak van Zuid-
Beveland. Bij Oudelande werd een waterto-
ren geplaatst die de gemeenten Driewegen

, I i lliilm in A

Proefboring Ossendrecht
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en Ellewoutsdijk van water moest voorzien.
Aan toevoer- en ringleidingen Zijn spruit-
leidingen met een lengte van 140 km rich-
ting verbruikers aangebracht. In dit gehele
net werden 833 brandkranen en 375 afslui-
ters ingebouwd. De leidingen Zijn vervaar-
digd van staal en gegoten ijzer. Langs de
toevoerleiding van het pompstation naar
de watertoren en naar het kantoor in Goes
werd een telefoonkabel aangelegd.

Aankoop Pottenberg
In Ossendrecht werd een gebied bij de
Pottenberg groot 13 ha 26 are 20 ca aan-
gekocht. Dit om de gebouwen, de twee
dienstwoningen, de vijf bronnen en een
aantal meetpunten te kunnen realiseren.
De grond, die in het bezit was van de
weduwe van de heer Dr. Marinus Anthonis
van Melle uit de gemeente Haren, werd
via notaris E.C. van Dissel te Goes op
28 september 1911 overgedragen aan de
heer Ian van Poelgeest als directeur van
de N.V. Waterleidingmaatschappij “Zuid-
Beveland”. (zie vergunning voor bouw op
pagina 57)
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In bedrijf
Op 21 mei 1913 kwam de waterleiding in
bedrijf en in het eerste jaar werden 1000
wateraansluitingen gemaakt met een afna—
me van 91.500 m3.

Bezetting personeel
In Ossendrecht werden C.A. Varrossieau als
machinist en Cornelis de Graaf als opzich-
ter leidingnet geplaatst. Zij waren reeds in

l 1911 in dienst getreden en werden de eerste
bewoners van de nieuwe dienstwoningen.
Varossieau had daarin, ten behoeve van
Zijn gezin, een badkamer met warm en
koud stromend water geinstalleerd. Voor
zover bekend de eerste in Ossendrecht. Op
12 mei 1912 was de Ossendrechtenaar
Guust Kil in dienst getreden, een man die
vlak bij het pompstation woonde nl. aan de
Heiloop. Hij was in het dorp beter bekend
als “Gusje van Gurp”. Het feit dat hij in
Duitsland werkzaam was geweest en de taal

7 kende werkte in zijn voordeel; hij paste

1
l

-ill

--<-.

Watertoren Oude Lande Watertoren Goes
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Eerste badkamer met stromend koud en warm water te Ossendrecht

blijkbaar precies in dit buitenlands bouw-
gezelschap. In 1913 werd Varrosieau Zijn
baas, die hij later bestempelde als de beste
baas die hij gehad had. In 1937 ontving hij
het “vererend” getuigschrift “vanwege ge—
trouwe plichtsbetrachting” gedurende 25
dienstjaren. Bij het bereiken van de 65 jari-

ge leeftijd in 1942 werd hij reglementair
ontslagen, maar opnieuw gevraagd nog te
willen blijven. Hij voldeed aan dit verzoek
tot Zijn 70ste jaar.

Een tegenvaller
De aansluiting op de waterleiding was voor
de bewoners van Zuid-Beveland op basis
van vrijwilligheid, evenals voor de mensen
die langs de toevoerleidingen op Calfven,
Hoogerheide en Woensdrecht woonden.
De eerste jaren waren er niet veel aanmel-
dingen. Vermoedelijk was die terughou-
dendheid te wijten aan de eerste wereld-
oorlog. In 1920 waren het er 5700, die per
jaar 320.000 m3 verbruikten tegen een
gemiddelde prijs van 36 cent per kubieke
meter. Iuli 1917: Zie Weekstaat Watergebruik
op pagina 61.

1914-1918
Ons land bleef gespaard voor W.O. I, maar
in het grensgebied heerste grote activiteit
door de aanwezigheid van Nederlandse sol-
daten en Belgische vluchtelingen. Om ons
tot Ossendrecht te beperken: hier waren
i 1000 Belgische vluchtelingen en een de-
tachement grensbewakingstroepen onder-
gebracht. Een reden voor het staatstoezicht
op de volksgezondheid proeven te nemen
met betrekking tot de kwaliteit van het
drinkwater. Er Zijn geen gegevens bekend
over aanpassing in kwaliteit of hoeveelheid,
(zie rapport op pagina 63) maar vanZelf-
sprekend werden de waterleveranties ge-
daan vanaf het pompstation.
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ONDERWERP:

Drinkwater voo

Getal bijlageuz

Antwoord op mlaaive van
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den Heere Buraemeester van en to , /;»71;4¢.'/¢--- _
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Staatstoezicht op do Volksgazondheid.

heidscommissie gezeteld te Bergen op Zoom.

l2;%3Qv¢z 39¢ a2goa2n5 aan. so AUGUSTUS 1 .n,-¢o@4a,
Telephoon lntarc.: Voorzltter N". 160. Secretnris N". 61.

1" Men gelieve bij he! aniwoord nauwkeurig
/v) 1 het rzummer, de dagfeekening en he! anderwerp

van dit schrijven te vermelden.

r militairen.

Ingevolée ons veratrekta oodraoht hebben my qisteret
een onderzoek in Una Gemeente iniesteld naar do aanwezigheid van
drinkwater voor militairen.
Onderzooht zvn de volgende nompon met het daarby aemelde resul-
taab:
POM? on hat erf van M$L3EN—Melaen. ONBRUIKBAAB.
POM? op hat er! van do fabriek der firma
#ED.MATTHE£USSENS an Zonen. ONBRUIKBAAR.
POM? in de KEUKEN van het St.E1isabeth~Gesticht. BRUIKBAAR.
POM? in do STAL van de biarbrouwery de,HITTE ZHAAN' BRUIKBAAR.
Mode ingsvolqe verstrskte opdracht hebben wv do oer U to verzoe—
ken den Hear Commandant van de troeoen in Due Gemeente het resul
taat van dit onderzoek mede te deelen,terny1 het GEJENSCHT is
deze mededeeling TELKENMALE to herha1en,1ndien er nieuae troenen
in Una Gemeente komen.
Door het geven van een afsohrift van dit sohryven aan den betrok-
ken Commandant kunt U o.1.het beste hieraan voldoen.
Speoiaal vestigen uy er Una aandaoht op,dat het water uit de POM-
PEN 1o.en 2o.ONBRUIKBAAR is voor RAD} G38RUIK,dus voor DRINKWATEE
Voor het qereedmakan van warms dranken o.a.kotf1e en voor het ma-
ken van seen of het bereiden van GZKOOKTS snyzen is het water
aan BRUIKBAAR. '
y oozsn gedaan to kryqen,dat e Zuid-Sevelandsche Haterleiding

oene kraan in do kom Duet Gomeente zal o1satsen.Mooht deze tot
stand komen,dan verzoeken iy U den Commandant er on ta wyzen,
DAT ALLEEN DIT HATER in aanmerking kan komen als DRINKWATE3.

De COIliSS16 v.d.
/‘ \ -.

‘oorzitter.

Sacretaris.

Rapport Gezondheidsonderzoek
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Wateroverlast
M/as er in de zomer vaak nog een tekort, de
wintermaanden gingen gepaard met water-
overlast. In de koopakte van 31 juli 1884
verplicht de koper van het toekomstige
landgoed de Groote Meer, de heer Servais,
zich, door welke oorzaak dan ook, nimmer
water te leiden richting “Iagersrust”. Hieruit
kan worden afgeleid dat reeds in die tijd
overlast werd veroorzaakt. Overleverings-
verhalen maakten er melding van dat de
Putseweg en het gebied ten westen daar-
van, richting Heiloop, in de winter vaak
onder water stonden. Men kon van daaruit
Ossendrecht alleen bereiken via de Mei-
duinen.

Het waterrijke landgoed de Groote Meer
werd door verschillende aankopen door
vader en later door Zoon Servais tot een
geheel gevormd. De eerste bebouwing hier
vond plaats in 1890 en betrof een boswach-

64
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M0561/en Het vroegere Geldkuilven

terswoning. Vervolgens kwamen daar een
boerderijtje, de woning “Villa Meerzicht”
en een jachthuis “het Hof” bij. De kroon
op het werk werd de bouw van een prachti-
ge uitkijktoren of Belvédere, met een hoog-
te van l3 meter, op het hoogste punt van
Noord-Brabant, zijnde 36 m 80 cm.

In 1902 ging het landgoed over in handen
van een nieuwe eigenaar: Adolph Monceau
uit Antwerpen. Een dynamische man, die
grootse plannen had voor het in cultuur
brengen voor de nodige waterbeheersing.
De ontginningen die bij Kalmthout werden
uitgevoerd waren Zijn eerste confrontatie
met de waterproblemen. Zij voerden extra
water naar de Groote Meer, die geen
natuurlijke waterafvoer meer bezat. Zijn
mensen wierpen dammen op die ’s nachts
moesten worden bewaakt, omdat de
Kalmthoutse boeren de versperringen
doorstaken. In Zijn strijd tegen het water



verloor hij tweemaal een juridisch proces.
In 1915 kreeg hij toestemming een afvoer
te graven dwars door het duinengebied aan
de Zuidkant van de Groote Meer. Zo ont-
stond een beekverbinding die als overloop
fungeerde en via sloten het water afvoerde
naar de Zuidpolder en zo naar de Buiten-
kil. Het karwei werd geklaard door man-
nen, gewapend met schoppen en l<ruiwa—
gentjes die het vele zand of zavel in deze
duinen hebben verplaatst. Deze actie kreeg
de bijnaam “zavelconvooi”. Dit alles vond
plaats in 1915-1916.

Iedereen nu tevreden dacht men. Een
prachtig vol meer met een maximale diepte
van ruim twee en een halve meter en een
overloop naar de Schelde. Maar in 1918
kwamen de eerste klachten. Bestuurders
van Noord- en Zuidpolder protesteerden
tegen de grote massa water vermengd met
duinzand, die de weiden en landbouw-
gronden in de polders bedekte. Men wees
naar de heer Monceau.

1925 Was weer een topjaar betreffende
wateroverlast. Het landgoed was in 1919
verkocht aan jonkheer Ioseph Cogels uit
het Belgische Schoten, die nu rechtstreeks

Toren Belvédére

de klachten binnenkreeg. De waterafvoer,
het “zavelconvooi”, deed voor het laatst
dienst in 1952, dit mede door veranderin-
gen in de waterafvoer te Kalmthout. De
klachten over onderlopende polders te
Ossendrecht werden niet alleen veroor-

&“‘
.\ . _ _ -5 I

l  ’ . s1'-:e~.». . a" A - 1 ” 1
- 4% I ¥.( I

De Zn-nluw mccr Groote Meer’
.\'. 4611-‘ n»=:@=. mm. csppaim.

Groote Meer

Zwaluw Moer

Het poldergemaal “De Drie Polders”
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Iacobus de Bad

zaakt door de overlast vanaf de Brabantse
Wal, maar ook door de beperkte waterlo-
zing naar de Schelde. De windwatermolen,
geplaatst in 1811, was geruisloos verdwe-
nen. Enkele boeren plaatsten zelf een wind-
watermolentje, anderen bleven geplaagd
door het z.g. “schreiwater”. Dit alles duurde
tot 1956, toen in de “boerenhoek” van de
Noordpolder een watergemaal werd ge-
bouwd, dat de naam kreeg “De drie pol-
ders”. Een naam die duidt op zijn functie
de drie omliggende kleigebieden te bema-
len. Een duidelijke verbetering of was dit
teveel van het goede? Na 35 jaar moest,
door de komst van de nieuwe Zoomweg-
zuid, de trouwe waterverplaatser worden
afgebroken. Een watergemaal in vernieuw-
de versie neemt de taak over, maar mis-
schien niet voor lang, want nieuwe plannen
liggen klaar om het gedeelte van het over-
tollige water dat naar de Schelde wordt
gepompt over te brengen naar een bassin
voor andere toepassingen.

Terug naar de waterleiding
De chef van het pompstation, de heer
Varrossieau verliet Ossendrecht op 1 febru-
ari 1921 voor een andere betrekking in

©

volgonde I$tOtmOnltQrl genomen :

Huiano. Naam b6tQ2p Omachrijvinz nindgk;y.watervoorz1en1ng T116.
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IATERONDERZOEK to OBSENDRECHT.
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Vlaardingen. Willem Pieter Krijnen komt
in Zijn plaats voor een proeftijd van een
jaar, om vervolgens op 15 maart 1923
plaats te maken voor Pieter van Gijn. De
andere bewoner op het terrein, Cornelis de
Graaf, was reeds op 31 december 1917 ver-
trokken. Jacobus de Bad, reeds vanaf 1912
in dienst, volgde hem op, hij woonde vanaf
1919 te Ossendrecht.

Ondanks de zwakke start van het waterlei-
dingbedrijf werden in 1919-1920 grond-
aankopen gedaan. Van Iohannes Josephus
Mattheeusen werd ruim 3 ha in de sectie D
en van notaris M.I. Pilaar uit Goes 9 ha in
de sectie B gekocht. Er was dus wel wat uit-
breiding, maar nog steeds geen waterleve-
rantie in Ossendrecht en maar mondjes-
maat in Hoogerheide en Woensdrecht.

Wilde de Zuid-Bevelandse Watermaat-
schappij dit niet? Zeker wel! Directeur Van
Poelgeest liep stad en land af om aansluitin-
gen tot stand te brengen, zowel hier als in
Zeeland. Niet voor niets noemde men hem,
met alle respect, “Ian Water”. De reden voor
deze halsstarrige weigering door de mensen
was de steeds terugkerende verbruiksprijs.
Het aanbod om reeds voor acht aans1uitin-
gen een aanvoer aan te brengen werden
afgewezen. Men hield het bij de waterput en
de regenbak. Na de negatieve uitslag van
het drinkwateronderzoek in 1930 (zie lijst
op pagina 66) probeerde notaris Van Aalst
de mensen in het dorp tot andere gedach-
ten te brengen. Maar tevergeefs.

Bewoners van nieuwbouwwoningen, toen
nog niet in een rij aan elkaar, moesten zelf
in hun waterbehoefte voorzien. Er was wel
iets nieuws uitgevonden, nl. de betonnen
putringen die, op elkaar gestapeld, een
geheel vormden. De waterpomp die via een
loden pijp het water uit de put naar boven
bracht, deed meer en meer haar intrede.
Geplaatst op een arduinen bak was dit de
voorloper van het latere aanrechtblok.

De waterleiding was, doordat er te weinig
aansluitingen waren, niet altijd in bedrijf

N.V. WATERLEIDING-MAATSCHAPPL1
ZUID-BEVELAND
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ziening heeft bestaande uit we1water,tc ‘bezig-on voor do slachttng
en regenwatcr te ‘oezigcn voor schrob- en spoeldoeleinden ;

dat dit is onderzocht op het Centraal Labarotcrium voor do
Vollrs ezondhcid lvkc :3 sch:-aft 1 k v "1 it b ht <1 d

dat door den slachter G..T.B.LI-Molsen,wiens slachtery is (genes-

O 1
e

O1-

nr

. 5 ,b _, n ‘. 0 y er“ ag u ge rac om‘ on
Directeur van dat Labaratorirun van 5 April 1950,hetvre1k by schryven
van den Inspceteu.r' van de Volkagczondheid van 15 April 1950 Hr 899

Swerd toegezonden aan de heer Directeur van het Openbasr Sladhthui
te Bergen op Z001: ;

dat de bacteriologisclrc ui tomst niet ongunstig is ;
dat; in de gemeente Ossendrecht gecne clrixxkwaterleiding aan-

wezig is ;

L‘-elet op art. 2, sub I VL“. Zzet 2I<;r_i:~J:1y1-: besluit van 10 Juli
- \1925 , star. .:;~ 255 ;

B e s 1 u 1 t e n ,

1 Voor den tyd ,d&t in de gemeente Ossendrcclrt peone d.I'in.k\'laterl. e
ding aanwezig is aan V.J.B .111. Nelsen vergumring ‘Se verleenen tot hot:
gebruiken :

B». van het we1water,Waarvan een monster word onderzocht ,voor slnc
doeleinden ; en

1..

ht-

b. het water uit den regenput in het pand aangebrachl: , voor s<;hrob-
on spoeleinden .

2. Zoozira een drinlcwaterleiding in de gemeente Ossendrecht wordt
opgericht de slaahtery ten spcedigsten en uiterlyk binnon tien dagen
na de in sb ilcname di r drinkwat 1 idi da- am t 1 ‘t

cl
Hg ru e er e ng ATOIJ n e s lll en

en alleen het; water van die leiding voor alle cloeleinrlen der ver-s
lcnde beclryfslokalen te gebruikcn .

Aldus opgemaalzt door Bu1’gor"cester' en Wcthouders der gemeente
Ossendrecht den 25 April 1950 .

Blwgomeester en wetlrouders voornoe

J ,Bu.rgemeester.
l 1

, wethouder .

11 1

md 1
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Links en rechts: Heiloop

en zeker niet op zondag. In de watertoren
te Goes bevond zich een niveau-meter die,
verbonden met een kabel naar het pomp-
station, de voorraad kon controleren. Op
maandagmorgen startten de pompen al
vroeg.

De Ossendrechtenaar had maar weinig
contact met de waterleidingmaatschappij.
Er waren wel een aantal werkprojecten die
vanuit dit bedrijf werden uitgevoerd door
de Nederlandse Heide Maatschappij, zoals
verbeteringen, aanplantingen en ook on-
derhoud van de Heiloop. Z0 werd deze in

Oude Kerkepad rlchtmg Calfven
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1930 over een lengte van ruim 3 km weer
in goede staat gebracht voor een bedrag
van f 1500,—. Iammer dat de stenen brug
over de Heiloop verloren ging. Deze vorm-
de de oversteek van het Calfvense kerkepad
naar het weiland van de Vijverhoeve en was
waarschijnlijk in de vorige eeuw met een
dubbel doel gebouwd; nl. voor de kerkgan-
gers en voor de kinderen die op de Berg-
hoeve naar school gingen, waar de zusters
Franciscanessen uit Oudenbosch onder-
richt gaven. De waterloop werd toen aange-
geven zijnde twee meter breed. Ook moet
uit deze periode nog vermeld worden dat
Iohan van Zweden op 24 october 1927 in
dienst kwam bij de waterleidingmaatschap-
pij en dat G. Korstanje van 1934 tot en met
1936 dienst deed als leerlingmachinist.

De tweede wereldoorlog
Aan de tweede wereldoorlog ging de perio-
de van mobilisatie vooraf. De gedachte aan
de situatie van 1914 bracht Nederlandse
soldaten langs de grens. Z0 ook te Ossen-
drecht. Direct werd vanuit het pompstation
de watervoorziening ingeschakeld. De con-
trole ten behoeve van de volksgezondheid
was steeds actief geweest, zodat zeer snel
kon worden geleverd. Militaire waterwa-
gens namen i 3500 liter per week af, dit tot



25 [arig bestaan N.V. Waterleiding Maatsclmppij
Zuid Beveland.
Zittend v.I.n.r.: Piet van Gorp, [0 Ri/‘ks, Moermmz,
H. Hendrikse, Piet Kribbe.
Staande eerste rij v.l.n.r.: A.M. Hollestelle, Ian
Krijger, 100st Weststrate, Stoffels, C. de Graa
A. Ossewaards, Wol Piet de Munek, Bram
Zonnekus, Dies Bolle.
Tweede rij v.l.n.r.: H. de Korte, Guust Kil, I0 van
Sweden, Pieter van Gijn, Jacobus de Bad, Govert
Korstanje.

t"

Vijverhoeve vroeger en nu
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mei 1940 wanneer de oorlog uitbreekt.
Enkele dagen later valt om 14.15 uur
ineens de druk weg in de aanvoerleiding
naar Goes. Duitse vliegtuigen bombardeer-
den de Kreekrakdam bij wachtpost 19 en
troffen de waterleiding. De aanvoer naar
Zuid-Beveland werd stopgezet. Grote con-
sternatie daar, zeker nu Zeeland ook nog
werd overspoeld door terugtrekkende sol-
daten. Op 19 mei ‘s avonds om 10 uur kon
er weer water aan Zuid-Beveland geleverd
worden. De Duitse bezetters verdiepten
zich niet in het slaan van waterputten,
maar gaven het bestuur in Goes opdracht
een waterleiding aan te leggen naar het
vliegveld Woensdrecht. Zij werden op
25 juli 1940 als eerste grote waterafnemer
in West-Brabant voorzien. In datzelfde
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jaar, op 30 september, volgt het “Philo-
menagesticht” te Hoogerheide.

Ossendrecht 1942
Voor het Ossendrechtse pompstation werd
de balans opgemaakt over 30 jaar water-
levering. Dat was van 1912 tot eind 1931
11.500.000 m3 en van 1932 tot 1942
8.500.000 m3. Sinds 1939 werd 1.000.000
m3 water per jaar overschreden.

In 1942 werd Ian van Poelgeest als direc-
teur van de “N.V. Waterleidingmaatschap-
pij Zuid-Beveland” opgevolgd door Ir. M.].
Stoel Peuerstein, atkomstig van het Rijks-
instituut voor drinkwatervoorziening.



Hij laat in Ossendrecht in sneltreinvaart
enkele projecten uitvoeren, zoals de bouw
van een snel lter, aanleg van 5,5 km trans-
portleiding, het slaan van een nieuwe bron,
uitbreiding van de pompenkelder en het
plaatsen van een nieuwe dieselmotor. In
1943 komen er nog twee bronnen bij.
Ossendrecht leverde tot 1 augustus 1943
153.000 m3 aan de Waterleidingmaat-
schappij Midden Zeeland en in de eerste
helft van 1944 186.500 m3. In de oorlogs-
periode kwam op 1 mei 1941 Bas de
Munck in dienst en op 28 september 1942
Ian Musters. Zij waren de laatste bewoners
van de twee woningen op het bedrijfster-
rein. Ook Elenbaas en Iac. Kil kwamen
rond die tijd in dienst bij de waterleiding-
maatschappij. Op 12 september 1944 werd
de Kreekrakdam gebombardeerd en de
wateraanvoer beschadigd.

De bevrijding
Op 6 october was er om 5 uur in de och-
tend een granaatinslag bij de ingang van
het pompstation aan de Schapendreef. Vier
Duitse militairen, waaronder een officier,
werden gedood, twee werden zwaar en een
licht gewond. De doden werden tijdelijk
begraven. Op 7 october kwam de bevrij-
ding en direct werden 100 man als bewa-
king op het waterleidingbedrijf gestatio-
neerd. Op 8 october, om 4.30 uur in
ochtend, werd de waterlevering stopgezet.
Door granaten waren buizen vernield in de
leiding naar Goes. Bij het pompstation aan
de Schapendreef werden zes canvas reser-
voirs geplaatst. Deze dienden als water-
voorziening voor de Canadese bevrijders.
Tevens werd een wateraansluiting gemaakt
voor een douchetent bij de Vijverhoeve.

Op 13 october werd het huis van Iac. Kil
getroffen door een granaat. Deze medewer-
ker van de waterleidingmaatschappij werd
zwaar gewond overgebracht naar een hos-
pitaal in Belgie waar hij overleed. Zijn stof-
felijk overschot werd op 18 october naar
Ossendrecht vervoerd, waarna hij door het
personeel van het pompstation ten grave
werd gedragen.

1-

Herstelwerkzaamheden
In de bloedige strijd in Woensdrecht en om
de Kreekrakdam werd ook de watervo0r-
ziening op vele plaatsen zwaar beschadigd.
Tijdens en na dit gebeuren verleende de
Canadese kapitein Hoogendorp, van
Nederlandse afkomst, veel steun in de
vorm van bemiddeling en transport voor
de directe reparaties en vernieuwingen die
uitgevoerd moesten worden.

Fé\I‘ \4“‘t~ ~, t ,
' v‘ .-
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Grote tekorten aan drinkwater in Zeeland
zetten directeur Stoel Feuerstein ertoe aan
heel Belgié af te reizen voor nieuw materi-
aal. De brandkraan bij wachtpost 19 aan de
Kreekrakdam waar militaire vrachtwagens
aanschoven voor bevoorrading, bood een
tijdelijke oplossing. Het eerste herstel duur-
de enkele maanden en werd vaak bemoei-
lijkt door de inundatie van de Brabantse
polders.

Boring nieuwe bronnen
In 1947 werd de tweede generatie bronnen
geboord. Men wilde daarna het bodem-
pijpstuk en het lter van de eerste bronnen
uit de grond halen. Deze waren nl. van
koper, dus zeer waardevol. Dit lukte echter
niet. Dit is geen legende, er zit dus toch nog
een schat in de grond, al is het geen goud.
In de eerste bronnen waren de pijp en het
lter van koper, in de tweede van geperfo-

reerd hout en later ging men over op PVC.

Een andere boring, omstreeks 1950, ten
noorden van het pompstation zorgde voor

een verrassing. Men kwam terecht in een
magnetisch veld en de metalen boorpijp
sloeg vast. Dit veld was zo sterk, dat kleine
metalen delen tot een afstand van tien
meter werden aangetrokken. Zelfs met
behulp van een pers met een capaciteit van
250 ton lukte het niet de pijp verder te krij-
gen. Uiteindelijk werd er een geoloog bij
gehaald, die door middel van demagnetisa-
tie de boorpijp zodanig kon bewerken dat
verder kon worden geboord.

Eenmaal werd een proefboring uitgevoerd,
waarbij men op een diepte van 130 meter
op een kleilaag stuitte. Onderzoek wees uit
dat deze kleilaag deel uitmaakte van de laag
waarvan in het Belgische Boom stenen
werden gebakken. Onder de kleilaag boor-
de men water aan dat zout bevatte. Het
boorgat werd dichtgemaakt, vanwege het
gevaar van vermenging met hoger gelegen
zoetwaterlagen.

Voor we gaan feesten vermelden we nog
even, dat Jacobus de Bad reeds 30 jaar bij

lW-

Aansluiting Ossendrecht op de waterleiding in 1950
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de waterleiding in Ossendrecht werkte en
dat Pieter van Gijn in 1948 Zijn zilveren
jubileum vierde.

Ossendrecht aangesloten
Op 18 februari 1950 viert Ossendrecht
feest. Om 11 uur staat fanfare “De Hoop”,
uitgenodigd door burgemeester Vos de
Wael, klaar om de gasten vanaf het pomp-
station voor te gaan naar het Marktplein.
Hierbij Zijn aanwezig professor Krul, direc-
teur van het Rijksinstituut voor drinkwa-
tervoorziening, Mr. Van Hamlt, lid van
Gedeputeerde Staten, de Raad van Toezicht
van de waterleidingmaatschappij met de
directeur, de heren burgemeesters van de
omliggende gemeenten en verschillende
genodigden. Op het Marktplein stond een
fontein opgesteld. Nadat de burgemeester
van Ossendrecht allen had bedankt werd
door het lid van Gedeputeerde Staten de
kraan opengedraaid en de fontein in wer-
king gesteld. Na nog enkele toespraken
werd het gezelschap onder de ldanken van
feestelijke muziek door de fanfare begeleid
naar hotel de Prins, waar de gemeente een
Brabantse koffietafel aanbood. Toen het
glas werd geheven op deze vooruitgang
ontging het de bestuurders, dat op deze
plek 176 jaar geleden de eerste dorpspomp
was geplaatst. Deze werd afgebroken toen
in 1913 de “Nieuwe Prins” een aantal
meters naar voren werd gebouwd.

Putte
Putte kreeg het ldeinste pompstation uit de
Delta, met slechts één bron en één reinwa-
terkelder. Het gebouwtje werd in 1952 ach-
ter het gemeentehuis geplaatst.

Watersnood
De watersnoodramp van 1 februari 1953
was weer z0’n onverwachte gebeurtenis, die
waterbeheer zo moeilijk maakt. Dijken bre-
ken door en ineens staat men machteloos.
De waterleidingmaatschappij in Zuid-
Beveland werd zwaar getroffen. Directeur
Stoel Feuerstein bracht hulde aan de civiele
en militaire autoriteiten, Rijks en Provin-
ciale Waterstaat en het personeel van de

Ponzpstatzon Putte met reznwaterkelder

Watersnood 1953, werkzaamheden einde oude duk



Waterscrubber

waterleidingmaatschappij Zuid-Beveland
voor hun vasthoudendheid, toewijding
en verantwoordelijkheidsbesef in de vijf
maanden die het herstel vergde.

De scrubber
Het is niet de bedoeling hier het hele
waterprocédé te behandelen. Een kleine
uitzondering voor directeur Stoel Feuer-
stein die in Ossendrecht een stuk levens-
werk neerzette door zijn nieuwe ontwerp
voor waterzuivering, nl. de scrubber. Voor

50 lang bestaan N V Watermaatschappij Zuid-Beveland.
V1 n r Pieter van Gun met ju rouw Drent, Dhr. en mew. M.]. Stoel
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juli 1951 werd het water uit de bronnen
door de ruwwaterpomp via de Amster-
damse sproeier boven een col<espal<l<et
gebracht. Onder dit pakket bevond zich
een bezinkkelder. Na het bezinken passeer—
de het water de zandfilter. Om dit alles
schoon te houden was zeer intensief onder-
houd nodig. Nu werd een nieuw gebouw
ontworpen, waarin uiteindelijk 36 scrub-
bers geplaatst werden, aan beide zijden 18
stuks.

Een scrubber is een apparaat bestaande uit
vijf bakken op een bepaalde afstand boven
elkaar geplaatst. De bovenste vier bakken
zijn gevuld met cokes of lava en de vijfde
met filtergrind. Op deze wijze werd het
bronwater gezuiverd van ijzer, mangaan en
koolzuur. Door beluchting werd zuurstof
toegevoegd; het water stroomde vervolgens
naar een bezinkbak en verder naar de na l-
ter. Een systeem dat tot 1990 dienst bleef
doen op het pompstation te Ossendrecht,
maar later werd achterhaald.

Diensten
Regelmatig was de Heidemaatschappij met
een aantal mensen aanwezig om werken uit
te voeren, zowel in de bossen als om en
nabij het pompstation. Ook de rma Visser
en Smit voerde vele opdrachten voor spe-
ciale grondboring uit, terwijl het installa-
tiewerk voor de monteurs van de firma
Voets uit Bergen op Zoom was.

Steeds meer waterafname
In juni 1956 werd een concessie verleend
voor de aanleg van waterleiding in
Huijbergen. De officiéle ingebruikname
vond plaats op 18 october 1957. De maxi-
male grens van watergift uit de bronnen in
Ossendrecht werd in1960 gesteld op 1000
m3 per uur.

Feest
In april 1960 viert de “N.V. Waterleiding-
maatschappij Zuid-Beveland” haar 50 jarig
bestaan. Ossendrecht had als pompstation
een halve eeuw prima gefunctioneerd. Een
pluim voor de medewerkers zoals o.a.:



C.A. Verrossieau Bijl
Willem Pieter Krijnen Sander
Pieter van Gijn
Cornelis de Graaf lac Kil
Iacobus de Bad
Io van Sweden
Bas de Muncl<
W. Breen
Geert de Laet

Guust Kil

Mevr. Kil-Bogers
].M. Elenbaas
Willy Wesenbeek
Toon van de Velde

Ian van Overveld
Iac Swagemakers
Theophiel Hugens
Piet van de Eijnden
Rochus Wesenbeek
Henk Bourgonje
Ian Musters
Siarel Konings

Later kwamen daar nog bij Adri Kil, Louis Bastiaanse en Piet van den Bussche.

Het Wasseven
Vanaf het pompstation werd begin jaren 60
een leiding gelegd naar het Wasseven, om
ijzer vanuit de scrubber hier te laten bezin-
ken. Het vroeger gegraven ven dat sinds
mensenheugenis droogstond werd nu weer
gevuld met water. Een mooie aanwinst in
de natuur voor zwemmers en schaatsers en
een verblijfplaats voor watervogels.

Opnieuw uitbreiding
Er werd een nieuw onderzoek ingesteld ten
behoeve van uitbreiding van de waterbron-
nen tussen Hoogerheide en Huijbergen, ten

.“ Xx‘;1.3
an‘

H0141!-

Wasseven

3 cw 44‘ '

Boven: V.l.n.r.: Dhr. Metz voorzitter ran de raad van cornmissarissen,
Dhr. van Zuilenkom, Mr. um Aartsen, Commissaris van de Koningin
van Zeeland Dhr. I Verkeul. .\I. Kortmann, Commissaris van de
Koningirz van .\‘00rd-Brabant.

Links: Bron boring op de Brabantse Wal, begin bouw 1965.
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oosten van het vliegveld. Op 2 october 1963
werd in Huijbergen een proefinstallatie
geplaatst, welke vanuit Ossendrecht
bediend werd. Deze bleef dienst doen tot
1967 en had toen ruim 7.000.000 m3 water
geleverd.

Eind 1965 begint men met de bouw van
een nieuw pompstation te Huijbergen, kos-
ten f 10.000.000,—. De fusie tussen de
waterleidingmaatschappijen Midden-Zee-
land en Zuid-Beveland kwam in 1970 tot
stand en kreeg de naam “Waterleiding-
maatschappij Zeeland”. (W.M.Z.). (Zie gra-
fiek hieronder) Er wordt verder gefuseerd
met de waterleidingmaatschappijen van
Tholen, Schouwen-Duiveland, Zeeuws-
Vlaanderen, Middelburg en Goeree-Over-
flakkee. Ook het pompstation in Schijf
levert water aan de W.M.Z..
Vanaf 1977 kan er, voornamelijk voor
industrie, water worden aangevoerd vanuit
de spaarbekkens in de Biesbosch naar de

Brabantse Wal. Dit betekende wel de bouw
van een nieuw pompstation bij Bergen op
Zoom, als Enwa-West-Brabant en de N.V.
Waterleidings Maatschappii Zeeland een
samenwerkings verband aangaan.
Mr. P.].M. I-Iouben, commissaris van de
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Hoogtekaart van een gedeelte Ossendrecht, met de gebieden nabij Groote Meer, Heiloop en Calfvense
Bosloop. Het hoogste punt hierop aangegeven ligt op 36.40 meter boven N.A.P., bij de brandtoren op
de Zvvarte Duin.
”]agersrust” waar de Heiloop begint is gelegen op 21.2 meter boven N.A.P. Dit water stroomt over
een afstand van ruim drie duizend meter naar de Calfvense Kreek met een verval naar 0.6 meter
boven N.A.P.
De Calfvense Bosloop, beginnend aan de Putseweg bij de grens van Hoogerheide, heeft een kortere
weg te gaan met een groter ven/al van 22.20 meter boven N.A.P. naar 0.10 meter beneden N.A.P.
Met deze hoogteverschillen kan snel water worden a qevoerd naar de Schelde.
Er bestaan echter steeds meer twijfels ofrlit nog wenselijk is. Een overzicht van de hoeveelheid en
regelmaat van neerslag in Nederland over bijna 90 jaar werd samengesteld in een gra ek door het
KNMI. (Zie pagina 79)

koningin in Noord-Brabant gaf hiervoor
het startsein in maart 1988. Deze locatie
kreeg de naam “pompstation Kraaienberg”.
Vandaar uit volgt, enerzijds de waterdoor-
voering naar Bergen op Zoom en General
Electric, en anderzijds richting Zeeland.

Nieuwbouw
In Ossendrecht werd naast het oude een
nieuw pompstation gebouwd door de r-
ma Visser en Smit naar een ontwerp van
het ingenieursbureau Bravenboer en
Scheers. Een verschil met de vorige installa-
tie is, dat in dit pompstation het hele zuive-
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//ringsproces ondergebracht is in een
gebouw. Via een schema op een beeld-
scherm kunnen we het proces van bronwa-
ter tot drinkwater volgen. De W.M.Z. die
dit werk liet uitvoeren verdween in 1990 en
werd samengevoegd met de P.Z.E.M. onder
de naam Delta Nutsbedrijven met aan het
hoofd directeur P. Stoter. Hij stelde het
pompstation te Ossendrecht op donderdag
13 december 1990 om 10.30 uur of cieel in
gebruik. Na een proefperiode, tijdens welke
alles volgens planning verliep, werd de
nieuwe zuiveringsinstallatie in maart 1991
in gebruik genomen.
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Lg Neerslagboeveeibeid Neerslag wordt gekenmetkt door een sterke variabiliteit. In Nederland
valt in een nat jaar ongeveer twee keer zoveel neerslag als in een droog

jaar. Door deze sterke variabiliteit ziin eventuele systematischc veranderingen in neerslag niet
makkelijk te detecteren.

Omdat veel lange xneetreeksen van neerslag inhomogeen ziin ten gevolge van veranderingen
in de meetopstellingen en he! waarnemingsterrein, beperken we ons hier tot metingen met
een gestandaardiseerde methods die in het begin van deze eeuw werd ingevoerd.

De enige relevante wiiziging die zich bij deze methods hee volttokken, is een verandering in
opsbellingshoogte van de regenmeters in de periode direct na dc Twecde Wereldooriog. De
metingen die gebruikt zijn voor dit rapport zijn hiervoor gccorrigeerd.
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Weg naar woningen bl] pompstation

Besluit
Door de eeuwen heen is er heel wat gebeurd in de waterhuishouding wat uiteindelijk zou
leiden tot waterbeschaving. Ontelbare kubieke meters water zochten vroeger hun weg vanuit
de duinen naar de Schelde; hier en daar wat ten gerieve van en voor gebruik door de bewo-
ners. _

Beter in getallen is weer te geven, de watermassa die later via het pompstation naar de ver-
bruikers werd gevoerd in een tijdvak van ruim 85 jaar. Daarbij voegde zich steeds meer de
industriele afname, evenals die van boer en tuinder, die het gebed om regen wat terzijde
schoven en bronnen lieten slaan, die aan de waterbehoefte van hun gewassen moesten vol-
doen.

De gedachte dat we nu tevreden kunnen Zijn en nog meer kunnen gebruiken wordt gelukkig
niet door iedereen gedeeld. Ook met het droogvallen van de vennen is niet iedereen ge1uk-
kig. Een goed beheer van het beschikbare water is een uitdaging voor de toekomst, want
water is nu eenmaal de bron voor alle leven.

Hoogerheide, 1 november 1997

P.]. 1/an den Bussche

M -; 1;
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Nieuw pompstation Ossendrecht
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De toekomst

ater is een eeuwigdurende kringloop van neerslag, afvoer en verdamping. Uit
deze kringloop put dc mens Zijn behoefte, maar brengt het water ook weer
terug in de kringloop. Dikwijls in vervuilde vorm.

De neerslag op de Brabantse wal wordt door lopen en beken afgevoerd naar de lager gelegen
polders (de Calfvense Bosloop, de Heiloop, de Schipperskil en de Putterkreek) en in ltreert
deels in de bodem. Een gedeelte van het water dat in de bodem verdwijnt komt aan de voet
van de Brabantse wal weer als kwelwater te voorschijn. Al het water in de polders dat niet
nodig is voor de gewasopname, wordt afgevoerd naar de Westerschelde. Van de jaarlijkse
neerslag van ca 700 mm is uiteindelijk 200 mm overschot. Dat betekent dat heel veel zoet
regenwater en kwelwater verdwijnt in het zoute water. DELTA onderzoekt of de mogelijk-
heid bestaat om dat overtollige zoete water nuttig te maken.

Door de Kabeljauwbeek in het zuiden, de Ossendrechtse Kil en de Woensdrechtse Kil wordt
jaarlijks 13 miljoen m3 water afgevoerd naar de Westerschelde via de spuisluis in Bath. Niet
al dit water is geschikt voor hergebruik, een gedeelte is te veel vervuild. Totaal 8 miljoen m3
water wordt uitgemalen door het gemaal “Vissersdijk” bij Woensdrecht uit de Caterspolcler
en de Prins Karelpolder en het gemaal “Drie Polders” onder Ossendrecht uit de Oud
Hinkelenoord, de Zuidpolder van Woensdrecht en de Noord- en Zuidpolder onder
Ossendrecht. Dit water is geschikt om te zuiveren voor hergebruik.

Het onderzoek van DELTA richt zich op het opvangen van het water in een waterbekken in
de Oud Hinkelenoordpolder. Een dergelijk waterbekken moet een natuurlijk zuiverende
functie krijgen om het water herbruikbaar te maken.

Het zuiveren betreft het verwijderen van slib en jne plantendeeltjes en het omlaag brengen
van de opgeloste fosfaat en nitraat.

De gedachte inrichting bestaat clan ook uit:
' Een opvangbekken, waarin het water van de Agger en de Calfvense kreek en de verbindings-

watergang met het gemaal tezamen komt. Hierin bezinken het meegevoercle slib en zand.
~ Een rietveld, waarin bezinking en ltratie van slib en organisch materiaal optreedt.

In het rietveld wordt ook nitraat en fosfaat opgenomen door de groei van de planten en
Zodanig uit het water verwijderd.

- Een plas waarin veel ondergedoken waterplanten groeien om de omzetting van nitraat en
fosfaat verder te bevorderen.

- Een grote plas waarin een menging en stabilisatie van het water plaatsvindt.
' Een pomp gemaal om het water af te voeren in het leidingensysteem.
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In en rond een dergelijke plas treden allerlei natuurlijke processen op, waardoor in en vooral
rond het bekken de natuur zich volop kan ontwikkelen.

In de gedachte aanleg wordt rekening gehouden met natuurontwikkeling door zoveel moge-
lijk afwisseling te brengen in hoogte, richting naar de zon, verschil in bodemsamenstellingen
en windrichting. Beplanting wordt slechts sporadisch aangelegd, de natuur moet zoveel
mogelijk eigen ontwikkelingskansen benutten. Ten behoeve van de recreant zullen wandel-
paden worden aangelegd en uitzichtpunten worden gemaakt.

Het samengaan van waterwinning en natuurontwikkeling vindt DELTA van groot belang.
Door het gebruik van overtollig oppervlaktewater en het gebruik van natuurlijke processen
is hier sprake van duurzame waterwinning. Al het toekomstig gebruik van dit water ontlast
de aanslag op grondwater, waaruit de nodige verdrogingsproblemen ontstaan.

De kansen hiervoor Zijn op de gedachte locatie volop aanwezig en de plannen zullen de
komende tijd verder worden ontwikkeld. Mogelijk dat rond de eeuwwisseling een duur-
zaam, natuurlijk systeem voor de winning van water voor menselijk gebruik in combinatie
met een mooi natuurgebied, waar ook recreatiegelegenheid voor de inwoners van de streek
aanwezig is, realiteit is geworden.

Ing. CE. van Gremberghe
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Bronvermelding

Zowel verwerkte archief-informatie en foto ’s, alsmede van toepassing zijnde bestudeerde
litemtuur:

Rijks archief ’s-Gravenhage:
~ Stamboom onderzoek familie Van Aerssen.
' Iconogra sch bureau, foto’s Van Aerssen, IB nummers 38188 t/m 38191, 38202, 38203.
- Met dank aan Dhr. Bakker

Het Koninklijk Penningkabinet Leiden:
° PO4464 (1728).

Provinciaal archief ’s-Hertogenbosch:
' Kaart 1746 DM Hattinga.

Streek archiefNassau-Bralaant te Zevenbergen met oud archiefOssendrecht:
- Watervoorziening, bosbouw en werkeloosheid, no. 1066 - 1068 — 1069 - 1232 - 1243 -

1283 - 1295.

' Kadaster no. 1632 t/m 1635.
' Notarieel archief no. 1157.
~ Resolutie boeken 1908-1911.

Bergen op Zoom Gerneente Archieven Raad en Rekenkamer:
' Kaarten archiefD139 - D140 — D149 - D152 - D154.
' Generale Domeinkaarten van het Markiezaat van Bergen op Zoom door Ian Baptist Adan

van 1783 met toelichting Willem A. van Ham ARR 1083.
' Plantage 818 - 819 - 819A.
~ Polder Hofstede 1666 - 1667, no. 811.
- Rekeningen Zuidkwartier 982 - 996 - 1067 - 1089 - 1102 - 1109 - 1116.
~ Cijnzen 1391 - 1398.
~ Aankoop gronden 850.
' Meerhoeve 2525.
- Meting 2524.
- Kaarten van goederen 2533 tot 2543.
- Exploitatie 2546.
' Iachtvergunning 2612.
- Verpachting 2550.
' Chijnsboeken 1396.
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' Verdere naslag, de nummers 151 — 152 ~ 170 - 171 -174 - 226 - 248 - 630 - 632 - 639 —
641- 645 — 660 — 905 - 907 — 916 - 926 - 1406 — 2501- 2587 - 2590 — 2592 — 2594 —
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Helcler smaakvol water in huis vinden we tegenwoordig doodgewoon. Dat dit nog
niet Zolang geleden anders was, Zijn we bijna vergeten. Nederland kent een rijke
historie in het heersen en beheersen van water.

Elke streek kent zo haar eigen verhaal. Voor de regio Ossendrecht (het uiterste
zuidwesten van Noord-Brabant) heeft de heer van den Bussche de geschiedenis
van het waterbeheer onderzocht en op schrift gesteld. Het resultaat van Zijn
bevindigen staat in dit boek.
In aanvang was het een strijd tegen het bedwingen van natuurkrachten; het leiden
van waterlopen en het voorkomen van overstomingen. Later werd nieuw land
ingepolderd waarbij het beheersen van het waterpeil een eerste vereiste was.
Er bestonden geen speciale voorzieningen voor drinkwater. Men dronk uit
vennen en beken.
In het midden van de 18e eeuw kreeg men oog voor persoonlijke hygiene en
ontstond het inzicht dat zuiver water ziekten kon voorkomen. Men bouwde
putten en ving water op in regenbakken-
Initiatieven voor waterwinning en distributie op grotere schaal ontstonden pas
rond 1900. Het duurde echter tot 1950 voordat de huizen in Ossendrecht
aangesloten werden op zoin nieuw waterleidingnet.

‘Waterbelang in Ossendrecht’ is het derde boek van de heer P.I. van den Bussche.
De streekgeschiedenis van Ossendrecht staat wederom centraal. Kenrnerkend
voor Zijn stijl van schrijven is de aandacht voor de mensen die betrokken waren
bij de ontwikkelingen.

Met het uitgeven van dit boekwerk door heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’ is
weer een stuk geschiedenis voor de toekomst vastgelegd.

Uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door een nanciéle bijdrage van de
N.V. Delta Nutsbedrijven


