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ENKELE LUCHTFOTO-ASPECTEN VAN
SCHOUWEN E N DUIVELAND

Some Aerial Photographs of fhe Island of Schouwen-Duiueland

door/by Ir S+F. Kuipers
overgenomen uit: Tijdschr. v. h. Kon. Ned. A~8rdr.Genootsischap 65, 415, 1948

Foto I, De oudste noordelijke beidijking van Schouwen bij Elleimeet
Mej. Dr A, W. Vlam heeft in haar dissertatie op grond van
velesboringen kunnen vaststellen, dat behalve op WaIcheren en
Zuid-Beveland ook op Schouwen althans de grote ruggen veen.loos zijn. Oorspronkelijk waren, ter plaatse yan deze ruggen,
geulen in het veen, .die aan de getijwerking onderhevig waren en
met zand werden opgevuld. Doordat door een betere ontwatering' het omringende veen begon in te klinken, kwamen deze
zandige kreken met hun oeverwiallen als ruggen boven het gemiddelde niveau van het land uit te liggen.
Bij de kartering door de Stichting voor Bodemkartering werden talIoze van dergelijke kreekruggen en rriggetjes op kaart
gebracht. De meeste waren niet veenloos en staken slechts weinig
boven de omgeving uit. Op foto 1 zien we vier van dergelijke
ruggetjes aan de noordrand van Schouwen, ten Zuiden van het
dorp Ellemeet; aan de bovenrand van de foto is dit dorp nog net
zichtbaar, Deze foto dateert van 18 Maart 1945, toen Schouwen
nog geïnundeerd was. De ruggetjes komen in het midden van de
foto net boven water uit, De wegen lopen in de iets lager gelegen
laatste stroombeddingen van deze kreken (bv, bij A). De bewoning heeft plaatsgevonden langs de kreken op de oeverwallen
en dateert uit de Frankische tijd, zoals uit schervenvondsten bleek.
Langs de kreek bestaat de grond uit lichte zavel met zandige
ondergrond en is meestal als bouwJand in gebruik. Pas op
150
cm beneden het maaiveld, of nog dieper, stuit men hier op veen.
Verder van de kreek af bestaat de bovengrond uit zware, kalkloze
klei met tussen 50 en 100 cm beneden het maaiveld veen, Dit veen
is voor de zoutwinning meestal weggegraven (bij B bv.). Deze'
percelen liggen iets lager, Z e zijn in gebruik als weiland.
Naar het Zuiden toe lopen deze kreken dood in het oorspronkelijk hoog gelegen veengebied vian Midden-Schouwen. Dit gebied
ligt nu het laagste; het veen is geheel weggegraven. Het slootwater is brak; we treffen hier uitsluitend weiland aan. Op de foto
staat dit gebied geheel onder water.
Bij C zien we het kerkhof van het in de Spaanse tijd geheel
verlaten, vroegere dorp Ellemeet, bij D een bijna geheel afgegraven vliedberg, bij E een niet vergraven iets hoger gelegen
perceel, bestaande uit oude cultuurgrond met Frankische
scherven.
Naar het Noorden toe eindigen de lage kreekbeddingen en
de hogere kreekruggen abrupt tegen de z.g. Weeldeweg (G).
Deze weg beschouwen we als de oudste noordelijke bedijking van

het oude land van Schouwen. Bij de middelste kreek op de foto
ligt hier een duidelijke ,weel' ( F ) , een vroegere doorbraak van
deze dijk.
De kreken werden afgesloten. Ten Noorden van de dijk ging
de opslibbing voort. De lage kreekbeddingen slibden hier dicht
en het gehele terrein kwam hoger te liggen. Enkele hogere kreekruggen en lage kommetjes met veen in de ondergrond tekenen
zich ook nog in dit nieuwere gebied af.
Geheel bovenaan op de foto zien we de tweede bedijking, Hier
ligt nu de w,eg van Ellemeet naar Noordwelle en Renesse, die
meer fiaar het Westen toe ,Kuiersdamt heet. De bewoners van
het oude Ellemeet hebben zich langs deze dijk gevestigd, In de
volksmond heet d i t dorp nog ,Oudendijke', officieel echter ,Elled
meet'.
Ten Noorden van deze dijk is het land geheel ,nieuw1. Het
ligt vlak, zonder kreekruggen en kommen.

Foto 2, Zierikzee en .omgeving
De stad Zierikzee ligt in het oude kernland van Schou&en.
Op de foto zien we dit vrij sterk en onregelmatig verkavelde land
ten Westen van de stad liggen. De foto is genomen in Aug. 1945,
dus na de bevrijding. Het land is juist drooggekomen. De zeer
onregelmatige, Ibonte tekening van dit oude land op de foto wijst
op een. ongelijkmatige bodemgesteldheid. Veel land is voor het
winnen van veen in de loop der eeuwen vergraven. Zierikzee was
het centrum van de ,zelnering', het winnen van keukenzout uit de
zoute turf. Tevens komt in dit gebied, hei zgn. Poort- of QueL
ambacht, veel zoute kwel voor, die de grond pleksgewijs vochtig
houdt. De donkergetinte percelen ten Westen van de stad zijn
veelal weilanden. De bouwlandpercelen, althans die welke geea
kwel hebben, droogden door het ontstaan van een slechte, dichte
structuur aan de oppervlakte op tot een helwitte, zeer harde plaat.
De percelen die drooggebleven zijn, hebben, evenals de nog
vochtige plekken, een donkerder tint (zie ten Noorden en, onderaan op de foto, ten Oosten van de stad).
De kronkelige wegen liggen.alle in de laatste beddingen van
de kreken, die door dit oude land stroomden. In analogie met de
andere plaatsen in het oude land van Schouwen, zal ook Zierikzee
aan één van deze kreken zijn ontstaan, waarschijnlijk aan die
waardoor thans de Miereweg ( A ) loopt en in het verlengde
wparvan liet oudste gedeelte van Zierikzee met de St. Lieven
Monstertoren is gelegen.
Later is de stad uitgebouwd naar de ,Oude fiaven' toe, die
in verbinding stond met de Gouwe. Een stukje van een nieuwe
~ o l d e rin het stroomgebied van de vroegere Gouwe zien we
onder op de foto (F). B is de vroegere spuikom vak de Oude
Haven. Omstzeeks 1600 was deze uitmonding naar zee zo verland,
dat de ,Nieuwe Haven' (C) direct van de stad naar de Oosterschelde werd gegraven; een stuk van de Gouwe werd nu ingericht
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Oudste Noordelijke bedijking van Schouwel1 bij 1':llemeet

Op derï iiiuiidatiefotu vormt de vroegeredijk G een duidelilkr scheidirik! tuisen het lage korn.krekenlandschap
van liet oude kerriiarid en de hoper
tiieuwere p n d e n . A = lage kreekbedding; i? = ,gemoerd' perceel;
C = kerkhof, centrum van het verlaten dorp ~iierneet;D -gedeeltelijk afgegraven vlirdl>erg; E - r e n oude
woonplek; F = een , r e e l 3 ; G = de oudste dijk; H = een jongere dijk; E; = een der vier kreikmggen. Geheel
boven liriks het iiieuve dorp ElIerneet.
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Foto 3. Nieuwlandpoldcrs in de vroegzre Gouw? hij Brouwershaven

b e m t i n de Oude S ~ h o i f w -dijk
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Ileclite verkaveling van de tiieliwe
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I>oonig;wrd~ririp vorhtig oud duiiizaii<l;C = polder Burgh cri Wertlarid; D = iiilnag bij Iliir~hsluia;L; - de
0 o s t ~ r s ï h ~ l d1'~ -: yririundc,rrd land: G - x,eg op kreekrug; H = de Mccldijh: K = Frankische l>urz; I. = dicht~ r i i i ; i a k t rycul:\l = slot lirnnycrirtciii;X
poplgrond nirt \rcilarid: O = inlang; P = kerk vaii Uurgh; !' - duiiieii

-

.
als spuikom voor deze ,Nieuwe Haven'. D stelt één van de
vroegere ,nu geheel geslechte bastions van de stad voor.
Ten Oosten van de stad zien we op de foto een geul en een
weel, resp. het Kaaskenswater en de Ronde Weel. Beide zijn
typisch het gevolg van dijkdoorbraken. De geul gaat dwars door
de Kadeweg (bij E ) , splitst zich dan in twee takken, maar komt
niet voorbij de weg die het noordelijke brokstuk van de Kadeweg
verbindt met de stad, en die doet denken aan een inderhaast opgeworpen kade of dijk om het verdere land van Schouwen tegen
het water te beschermen, Dat dit niet gelukt is blijkt uit de aanwezigheid van de Ronde Weel, die ontstaan is bij een doorbraak
van deze dijk. Rond de weel ligt het land laag en is geïnundeerd
geweest, Het is gewoon oud kernland, dat door de kracht van
het water iets uitgeschuurd js. Om dit licht gekleurde gebied
bevindt zich over een vrij groot oppervlak een pakket overslagzand van bijna één meter dikte, dat door zijn hogere ligging niet
geïnundeerd is geweest en daardoor op de foto een donkere kleur
heeft (G). Aan de regelmatiger percelering en de rechte wegen
is ook t e zien, dat we hier met jongere grond te doen hebben.
Ten Zuiden van het Kaaskens.water bevindt zich eveneens
een pakket overslagzand, dat uit deze geul is gekomen. Het. Kaaskenswater en de Rondq Weel zijn ontstaan in 1575. Volgens
Hefting (artikel in de Zierikzeese Nieuwsbode) was het Kaaskenswater een verdedigingsgracht ten tijde van het beleg van Zierikzee door de Spanjaarden, die tijdens een storm verder uitgeslagen
is en toen het ontstaan van de Ronde Weel ten gevolge heeft
gehad; vandaar de langgerekte vorm van deze geul,
3. Nteulwlandpolders, in d e moegere Gìouwe b,ij Brouwershaven
Schouwen, Duiveland en Dreischor waren omstreeks 1300
drie afzonderlijke eilanden. Tussen Schouwen aan de ene kant en
Dreischor+Duiveland aan de andere kant, stroomde de Gouwe.
In 1374 werd deze kreek afgesloten door de bedijking van de
polder Noord-Gouwe, die tussen het oude Schouwen en Dreischor
is gelegen. In het begin van de 15e eeuw wlerden hier naar het
Noorden toe tegenaan gedijkt de polders Zonnemaire ( K ) , OudBommenede (L) en nog weer later hier tegenaan de St. Jacobspolder (C), de Kijkuitpolder ( M ) enz., nadat eerst tegen de Oude
Schouwse dijk (E) ten Zuiden van Brouwershaven de ZuiderNieuwlandpolder (G) was bedijkt.
Deze nietwlandgronden stonden door het inundatie-water
nog dras toen de foto op 19 Maart 1945 werd genomen. Het lage
bed van de vroegere Gouwe (H) tekent zich zeer scherp op de
foto af, daar dit nog geheel onder water staat.
Toen Zonnemaire ( K ) was bedijkt, begon het nog niet be+jkte deel van de Gouwe tegen de nieuwe dijk aan dicht te
slibben, terwijl het water nu bij vloed elders een uitweg zocht en
fib
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langs de dijk naar het Oosten omboog; dit is duidelijk op de foto
te zien. Dit proces heeft slechts 11 jaar geduurd, want toen werd
Oud-Bommenede (L) !bedijkt. In de St. Jacobspolder (C), die hier
tegenaan kwam, is de Gouwe alleen nog te zien aan een wat
donkerder tint op de foto. De grond is hier misschien iets zwaarder
en was in elk geval iets minder snel opgedroogd toen het water
zakte.
De Oude Schouwse dijk (E) zien we geheel links op de foto,
De vele bochten getuigen van de strijd tegen het water. Enkele
zeer duidelijke welen liggen bij A. Het oude land van Schouwen
(B) is nog even te zien, Het lag toen nog diep in het water, alleen
de hogere overslaggronden langs de dijk komen boven het water
uit. De verkaveling is veel onregelmatiger dan die in het Nieuwland,
Aan de hand van de foto is de ontwikkeling van Brouwers..
haven nog na te gaan. De oudste kern met de kerk ligt aan de
Oude Schouwse dijk ( E ) ,Het was een havenplaats, ontstaan nadat
de dijk de meer binnenwaarts aan de kreken gelegen dorpen, met
name Bridorpe .(Brouwersdorpe) van de zee had afgesloten. Toen
hier nieuwe polders tegen de oude dijk werden ingedijkt, spaarde
men de haven (0)uit, Het stadje breidde zich toen uit langs de
nieuwe dijken en de dwarsdijken langs de haven; alle straten en
huizen in Brouwershaven liggen op deze dijken. De grachten met
de bastions zijn veel jonger. Ze dateren uit de Spaanse tijd.
Er is door de Geallieerden in de laatste oorlog veel geschoten
op de schepen in de haven van Brouwershaven, getuige de vele
granaatgaten in het land rond de stad, o.a. bij G. Ten einde het
inundatie-water in alle ~ o l d e r ste laten doordringen, werden door
de Duitsers gaten in de dijken gemaakt, die op de foto bij B zijn
te zien.
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4. Frankische ,bultig' bij het dorp Bungh
Behalve de zgn. hillen of vliedbergen zijn in de tijd van de
Noormannen ook grotere heuvels opgeworpen. Deze droegen de
naam ,burgf, zoals moge blijken uit de plaatsnamen, die met dit
woord zijn samengesteld, Middelbukg, Domburg, Souburg op
Walcheren en Burgh op Schouwen, alle geldgen dicht langs de
Noordzeekust, liggen op of bij een dergelijke ,burg1.
O p de foto zien we bij K de ,burg' van Burgh. In het centrum
van de typische concentrische verkaveling ligt een opgeworpen
hoogte ( K ) , bestaande uit donker gekleurde grond. Rond deze
berg loopt een weg ( S ) , waarlangs het dorp Burgh is gelegen.
De kerk ( D ) ligt iets buiten deze cirkel. Om deze eerste cirkel
loogt nog een tweede, die bij L door een nog als laagte zichtbaar
verland water begrensd wordt. Het slot Kraayenstein ( M ) ligt net
buiten deze cirkel.
Het dorp Burgh ligt op de overgang van de duinen in de
linker bovenhoek naar de zeeklei (C-F.). De grond in de over-.
gangszone (B) bestaat uit een meer of minder dik dek duinzand,
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meestal dikker dan 1 meter, op een ondergrond van jonge zeeklei,
en is van oudsher reeds dicht bewoond, W e vinden hier veel
donker gekleurd duinzand (oude cultuurgrond) en veel Frankische
scherven. Door het zakwater van de duinen is dit zand steeds
goed vochtig, De vroegere elzenhakhoutcultuur op deze gronden
is de laatste 15 jaar vervangen door de fruitteelt, Voor de gewone
landbouw is dit zand minder geschikt, Tussen het dorp en de
duinen zien we enkele van deze fruitaanplantingen ( B ) . Door deze
nieuwe cultuur is de welvaart ih deze streek aanmerkelijk toegenomen.
D e zeeklei ( C ) behoort tot het zgn. oude kernland van het
eiland Schouwen. De vele kronkelige wegen (bv. bij G ) en sloten
zijn de resten van vroegere getijgeulen in het veen. Z e liggen nu
ten gevolge van de 'inversie van het landschap hoger dan de omgeving. Deze kreekruggen (o.a. G) hebben een bovengrond van
lichte zavel en een zandiger, kalkhoudende ondergrond. Z e liggen
rond de lagere, zeer zware, kalkloze poelgronden ( N ) , Ten o.
van de Meeldijk (H) is dit landschap zeer fraai ontwikkeld. Ten
W. van deze dijk ligt het ,terrein echter veel vlakker, terwijl men
hier in de lagere gedeelten, vooral langs de kust, nieuwere, kalkrijke kleiafzettingen aantreft. W e hebben hier te maken met
gedeeltelijk vernieuwd land,
De Meeldijk vormt ongeveer de grens tussen het gebied van
d e polder Schouwen ( F ) en dat van d e polder Burgh en Westland
( C ) . Hij werd door 'de polder Schouwen aangelegd om diens gebied te beschermen tegen het zeewater, dat de grond van Burgh
1 en Westland geregeld teisterde. De naam Meeldijk of Middeldijk
wijst reeds op deze meer secundaire functie, D e dijk is aangelegd
op het hoogste gedeelte van de omgeving, een grote kreekrug.
Aan de westkant, vlak langs deze dijk, ligt een strook lager
gelegen grond, die ook door de, verkaveling direct in het oog
springt. Volgens mej. Dr A. W. Vlam, die in haar dissertatie over ,
deze laagte, en eveneens over de functie van de Meeldijk schreef,
is deze laagte een gegraven verbindingskanaal van Burgh naar de
Schelde toe geweest, Zij wijst d e mening, dat deze geul een overblijfsel van de historisch bekende Scelveringhe zou zijn gev(eest, af.
De Meeldijk sluit bij Burgsluis ( D ) op de Scheldedijk aan:
Deze laatse is bij vroegere inundaties verscheidene keren naar
binnen toe verplaatst; inlaagdijken werden dan .waterkerende
dijken. D en O zijn gespaard gebleven inlagen, waar veel grond
voor dijkwerken is weggehaald. Bij E is een inlaag geheel door
het zeewater veroverd.
~ hWestland zijn bij de
D e gronden van de polder ~ u r en
laatste inundatie geheel droog gebleven, 'terwijl ten oosten van de
Meeldijk de hoge brede kreekruggen eveneens droog bleven, doch
d e lagere kommen niet, Bij F begint het grote geïriundeerde gebied
van Schouwen.
In het droge deel treden perceelsgewijs sterke tintverschillen

er celen zijn pas
op de foto naar voren. De donkergrijs
geploegd, of zijn bedekt door wintergraan of door gras. De helwitte percelen zijn kaal, tijdens de winterregens dichtgeslempt land
en waren ten tijde van de opname in Maart 1945 wit opgedroogd.
Bij R en naburige percelen zien we tenslotte als kleine donkerder
streepjes de op last van de Duitsers ingeslagen palen, bedoeld
als afweer tegen een eventuele geallieerde landing.
Suimimary
1. Inundated iarea. A L m ancient creek bed. B P b t where
&e peat is dug out of the subsoil. C Churchyard of the former
village lof Ellemeet, situated in the oldest part of the isle, which
is lying low now. D Rmziant olf a n old artificial mounid E Old
dwelling-ihill. F Scour~holeod a former diikezbreach. G Former sea
dike. H N m e r sea dike and the new village lof Ellemeet. The new
polders are situated somewhat higher than the olid country.
2. The town mof Zierikzee and surlioundings. Tjhe country kas
just dried up. Some dark spots are still wet by seepage or by very
IOWsituation, aaused by peat digging. The sdark soil at G lies somewhat higher and even remained dry al1 bhe time.
A OM creek. B Filled up pool. C Newport, D Old bastion.
E Inundation gully and scour~ho~le,
F New pollder. G Flood deposit
soil, coming from E.

3. The former creek of the Gouwe, which constituted the
dividing line beween the t w isles of Schouwen and Duiveland
was reclaimed and embanked in parts. The thus formed new polders
to the old country in B.
have a very regular allotment in oppobs~ition
A Scour-ho'les. B Tihe old isle. E Olld sea dike. C Totally
silted up lpart of the Golwe. H Part of the Gouwe ühat continues
tio lie somiewhat low and is flooded lby inundation. D Breaches in
thle dikes, intentionally made $y the German foc flooding the
aauntry. F Old waterreservoir of tihe port of Brouwershaven. G
Shell-holes. KLMN New polders.

4. Landscape ton the isle of Schbdwen close tol the dunes.
T.he concentric allotment ibetrays the spot where in Frankish tilmes
a round castle stood, T h e country has raised artificially there.
B Transiûion from dune-sand @ clay, Tlhe wet dune sand is
suited orchlardk. C Old polders. D Remnant o f lost polder, now
protecting the more inward land, E East Sdheldt, where some
polders were swallonveid up lby he sea. F Low land, wet iby inundation. G. Winding road, constructed on a very old creekbed, which
is filled up with sandy material and lies now rather high. H Dike
Mth roiad. F Remnant od Frankish castle. L Filled up ditch around
the castle. M Manor. N Low obasin soill with grasland. P Clhurch
of the village of Burgh. V Dunes,
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