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WOORD VOORAF
Door een spel met de natuur werd het woongebied van Waalwijk gevormd. Het is een
beeld dat u als lezer zoudt kunnen krijgen van ditdoor De Jongh boeiend geschreven boekje.
De voortdurende strijd met het water maakte van de bewoners van onze streek
ondernemende en inventieve werkers. Zij werden "bondgenoot" met het water.

Waalwijk: een bewoningsas in een veenmoeras
Een inleiding over de cultuur- en natuurhistorie van het landschap rond
Waalwijk.
door Piet de Jongh

Denk aan de waterweg (Oude Maasje) die de plaats in vroegere tijd mede tot bloei bracht
en het vruchtbare land dat door aanslibbing hun deel werd. Niet zelden echter was dat zelfde
water een tegenstrever. De St. Elisabethvloed ( 1421) en de watersnoodramp uit 1953 zijn
daarvan slechts voorbeelden. Zij vormden voortdurend belemmeringen voorde bestuurders
van Waalwijk om voor hun inwoners de plannen voor het wonen en werken te scheppen en
uitte voeren.
Het in cultuur brengen van gebieden die voor bewerking ten behoeve van de welvaart
van de bewoners aan hetlandschap (natuur- en waardevolle gebieden) worden onttrokken,
vraagt om een zorgvuldige benadering en afweging, zo is uit het relaas van de schrijver op
te maken. Er dient voortdurend te worden gezocht naar mogelijkheden waarin natuur en
cultuur elkander vinden.
In een tijd van relatief hoge welvaart dreigt de balans in het nadeel van het cultuurlandschap uit te vallen.
Zou deze uitgave van de Klopkei een signaal kunnen zijn voor degenen die in de
toekomst aan de ruimtelijke vormgeving van het gebied van de Midden-Langstraat gestalte
gaan geven?
De redactie

Inleiding
Al vele jaren wordt getracht de geschiedenis van Waalwijk in al haar facetten aan de
vergetelheid te onttrekken. In het begin van deze eeuw heeft vooral dhr.Van der Hammen
aan de weg getimmerd, later hebben velen zijn voorbeeld gevolgd. Er is onderzoek verricht
naar de schoenindustrie, het monumentaal erfgoed, de molengeschiedenis, familiekronieken
en andere algemene interessante wetenswaardigheden en typisch Waalwijkse zaken. Na 20
jaar van al dit speurwerk middels het blad De Klopkei kennis te hebben genomen, is het voor
mij een eer om ook 7.clf een steentje aan de bekend- en bewustmaking van het Waalwijks
verleden bij te dragen.
Het onderwerp dat in deze editie van het kwartaalblad van De Erstelinge centraal staat,
is niet iets dat zich eenvoudig uit archief- of bronnen materiaallaat naspeuren. Het verhaal
van het landschap rondom Waalwijk is een compilatie van cultuurhistorische-, biologische' en abiotische factoren. De mens, de levende en de dode natuur spelen hierin de hoofdrol.
Een boeiend relaas zoals u zult merken met respect voor het samenspel dat de mens en zijn
omgeving ertoe hebben gebracht in een proces van I000 jaar het Waalwijk van nu te
scheppen. Het is te hopen dat hetzelfde respect bij eenieder opkomt die in de toekomst in
het nieuwe Waalwijk met de zorg voor hetlandschap is belast.
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De Voorgeschiedenis
loonseen
0111nense Duinen

De start van het landschap

Bosseo
Binnenpolder

Zou een rendierjager de moeite genomen hebben om vanuit zijn kampement op de
hogere gronden wat rond te zwerven in de omgeving, dan is hij wellicht de eerste mens
geweest die voet heeft gezet op de grond die duizenden jaren later Waalwijk zou gaan
vormen . Ongeveer 12000 jaar geleden trokken er regelmatig rendierjagers door het gebied
waar nu de Loonse en Drunense Duinen zich uitstrekken. Zij volgden de dieren op hun
trektochten over de barre toendra' s van West-Europa. De jager zal een in onze ogen
fantastische aanblik op het weidse land hebben gehad. Het glooiende landschap van
spaarzaam begroeide zandheuvels en dalen grensde aan een brede, woeste vlakte met
zandbanken en stroomgeulen van de rivier de Maas. De Maas als nauw begrensde
rivierbedding bestond nog niet. Overal lagen geulen kris kras door elkaar. Sommige
voerden in de zomer een snelle stroom van water en zand zeewaarts, andere stoven of
slihdcn dicht door de zich steeds vcrplaatsende zandbanken. In de winter, wanneer koude
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de rivier stillegde, verijsde het landschapsbeeld tot een poolwoestijn. Noordenwinden
joegen het zand uit de rivierbedding en bedekten hiermee het geteisterde land.'s Zomers
werd door een onstuimige smeltwaterstroom nieuw materiaal aangevoerd. In de diepe
ondergrond van Waalwijk liggen nog overal de sporen van deze barre tijden. Vooral in het
zuiden van de gemeente tref je bij werkzaamheden regelmatig grondsporen van Ustijdeninvloeden aan.

De Maas
De invloed van de Maas strekte zich kilometers ver in noordelijke en zuidelijke richting
uit. Je kon eigenlijk de rivier niet op één plaats lokaliseren. Het maasdal vormt de basis van
de gehele regio. De gronden waarop wij leven zijn door de rivier aangevoerd. Wind en water
vormden zand- en kleilagen in de bodem. Verspreid liggen er ook leembanken in de zandige
ondergrond, doch dit lichtere materiaal kwam meestal wat verder van zijn oorsprong tot
stilstand. We treffen het vooral aan in de streek rond Udenhout. De groene stoffering van
het landschap zal gezien het extreme klimaat zeer open en schaars zijn geweest. Dwergstruikjes, (korst)mossen en wat taaie grassen waren de weinige vertegenwoordigers van het
plantenrijk. Toen de ijstijden I 0.000 jaar geleden afliepen was het diezelfde vegetatie die
de lente van een nieuw tijdvak inluidde.

Foto I. De Oude Mans; de ba.,·is van Je ontwikkelinf!van Waalwijk
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Het tijdperk van het Holoceen zette in met een eerst nog voorzichtige uitbreiding van
het bomen-, struiken- en planten areaal. De eerste pioniers waren de berk en de den. Op de
zuidelijke zandgronden hebben zich in de eerste eeuwen na de koude, open bossen van
overwegend deze boomsoorten ontwikkeld. Veel voedingsstoffen voorde nieuwe vegetatie
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zullen de aangewaaide zandkorrels uit het rivierdal niet bij zich gehad hebben, zodat de
aankleding van het landschap slechts moeizaam vcrlopen zal zijn. In de laatste stuiptrekkingen van de ijstijd hebben enige koude ecuwen het reliëf nog wat vcrder geaccentueerd;
over het glooiende zandgebied stoof een nieuwe deklaag. Op deze laatste ondergrond ZIJn
later onder andere de Loonsc en Druncnsc Duinen ontstaan.

De groene aankleding
In de toop van vele honderden jaren verbeterde het klimaat zich verder en nam de
bcgroeiïng toe. Langzaam verdwenen de dennenbossen en maakten plaats voor eiken,
linden, hazelaars en elzen. Op de hogere delen ontwikkelde zich een eiken-berkenbos met
de aanblik van een oerwoud, in de West-Europese betekenis weliswaar. Uitlopend naar het
maasdal veranderde het bos geheel van karakter. In kommen en laaggelegen delen bleef het
vochtig en ontstond een bos met overwegend elzen. Dichterbij de rivier groeiden berkenoosscn. In droge jaren profiteerden deze pioniers van de geboden mogelijkheid tot vestiging
en groei. Kwam het water daarna weer op dan verdronken de bossen massaal en lieten
jarenlang een stakensilhouet als een schimmig restant achter.

De mens
De mens was in dit landschap nog slechts een dwaalgast. Een jager op zoek naar prooi
of vcrzamelaar van vruchten en hazelnoten. Pas bij het begin van de Nieuwe Steentijd,
±5000 jaar geleden, ontstond zoiets als permanente bewoning in nederzettingen. Dit proces
hing direct samen met de opkomst van landbouw in onze streken. Op het grondgebtcd van
het latere Waalwijk heeft deze historische sprong voorwaarts in de ontwikkeling van de
mensheid zich niet voorgedaan. Dichterbij dan Loon op Zand heeft de prehistorische boer
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zich niet gewaagd. De M iddcn- en Wes tel ij kc Langstraat bleven nog enige duizenden jaren
onbewoond. Het landschap ten noorden van de hogere zandgronden begon in de Nieuwe
Steentijd of het Subboreaal zoals de geologie deze tijd noemt, een geheel andere aanblik te
krijgen.

Veenvorming
De weelderige vegetatie ontplooide zich zo sterk dat ze zichzelf als het ware tot
verstikking heeft gebracht. In de vochtige broekbossen van elzen en berken vormde zich op
veèt plaatsen veen. Dikke lagen dood organisch materiaal hoopte zich op en werden door
de hoge waterstand aan atbraak in de lucht onttrokken. Elders ontstonden veenmostapijten
die de plassen vulden en zelfs boven het maaiveld uitstegen en de bosbodems bedekten. De
ondergroei in de wouden verstikte onder het mosdeken en zelfs de boorplaag legde het op
den duur af tegen het zure veenmosveen.

Dit proces is niet typerend voor de LangstraaL In geheel Holland en Utrecht hebben
uitgestrekte veenmoerassen gelegen waarvan onze regio eigenlijk de zuidelijke uitloper
was. Welk type veen ontstaat, vindt vooral zijn oorsprong in de voedselrijkdom van het
aangevoerde water. Voedselarm regenwater stelt vooral veenmos in staat zich te ontwikkelen. In gebieden waar het rijkere maaswater niet kon komen en het (regen)water niet goed
afgevoerd werd treffen we massaal dit type veen aan. Het vormt na afgraven en drogen een
goede kwaliteit turf. Staat de vegetatie onder invloed van grondwater, dat iets meer
mineralen bevat, dan ziet de veenontwikkeling er anders uit. In dit geval overheersen vooral
zeggen en kleine grassen. Nog dichter bij de rivier waar het water veel rijk slib bevat, komen
onder andere riet- en bosveen voor. Verspreid in de moerassen lagen op de overgroeide
zanddonken wat opgaande bossen, evenals direct langs de rivier op de oeverwal. Deze
enkele tientallen meters brede strook langs de veenstroom stak met zijn bebossing nogal af
tegen het overigens laag begroeide land.

Foto 2. De Oude M{JJJ.< met zomerkiuie bij Capelle
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De eerste kolonisten
Ontginningen
De venen in onze streek strekten zich tot ver in het binnenland uit. Tot achter
Kaatsheuvel en Dongen vulden de onbegaanbare moerassen het laaggelegen zandgebied.
Ter hoogte van Waalwijk liep het veen in het zuiden tot aan de hogere gronden van de
Loon se en Drunen se Duinen. Deze ongerepte woeste wereld werd slechts ontsloten door de
bevaarbare delen van de rivier. Over deze waterweg zijn ook de eerste kolonisten in het

Waalwijkse neergestreken. Naar men aanneemt zullen rond het jaar 1000 zich de eerste
bewoners op de hoge oeverwal langs de Maas hebben gevestigd.
Na het kappen van de bossen en het aanleggen van een provisorische verbindingsweg
over deze zandige hoogte, kon het grote karwij van de uiteindelijke ontginning aanvangen.
Vanuit een ongetwijfeld uiterst schamele behuizing trok men de zuidelijke moerassen in.
Allereerst werd een begin gemaakt met de ontwatering. De concessie van ontginning in
onze regio was gebruikelijk I 250 meter diep het veen in. Over een breedte van enkele
tientallen meters werd zo een perceel in het veen uitgezet. De begrenzing van deze strook
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Dalend land in een
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werd gevormd door zijsloten. Op het einde van de zogenaamde slag lag een lage dijk, de
achterkade. Deze diende ervoor te zorgen dat de inmiddels drogere delen niet door nieuwe
wateroverlast van de nog niet ontgonnen zuidelijk gelegen gronden werden bedreigd.
Omdat het hier om een systematisch opgezette ontginning handelde was iedereen
genoodzaakt rekening te houden met de werkzaamheden van zijn buren in hetontginningsblok. Zo moesten de achterkaden evenals de sloten natuurlijk op elkaar aansluiten. Indien

9

het gehele blok van slagen of upstrekkende heerden uit de wildemis was on !sproten, kon
men ter afwerking nog enige gemeenschappelijke culiuur-technische werken uitvoeren.
Om niet iedere zijsloot apart op de Maas uit te laten wateren werden ze verbonden via een
wetering. Ook kon achter de perceelgrenzen nog een afvoersloot worden gegraven die het
"afzakkend water" uit woeste "overrnaten" naar de Maas leidde. Verschillende ontginningsblokken werden daarnaast aan de oost enlof westzijde nog tegen instromend water
beschem1d door dijken de "zijdwenden".

Zakkendland
De veengronden in onze regio rustten in de ontginningsperiade op een enkele meters
onder de oppervlakte gelegen vaste bodem van zand. Na ontwatering werd het gebied
geschikt gemaakt voor akkerbouw. Echter in een organische bodem waaruit het water is
onttrokken zullen zich twee belangrijke ingrijpende processen gaan afspelen. Als eerste
neemt het bodemvolume af; waareerst water zat zit nu lucht in de grondstructuur. Daarnaast
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zal het veen door het contact met de luchtzuurstof gaan mi neraliseren en wordt het
afgebroken. Beide processen hebben als ui te indelijk resultaat dat het grondoppervlak daalt.
Na verloop van enige tientallenjaren ploegen, draineren en betreden, naderde het maaiveld
weer gevaarlijk dicht de grondwaterstand. Verder ontwateren hield op een bepaald moment
op, zodat men nieuw land in ontginning moest gaan nemen. Er werd een volgende concessie
aangevraagd en het proces van cultuurlandwinning begon opnieuw.
Zo strekte zich Waalwijk al in het midden van de 13e eeuw tot aan de Meerdijk in het
zuiden uit. Verdere uitbreidingen waren in deze richting uitgesloten omdat hier omstreeks
dezelfde tijd de Hertog van Brabant een leenheer in de persoon van de Heer van Loon op
Zand had aangesteld.
Deze heer had met de verkregen gronden grootse plannen. Overal in de Heerlijkheid
Venloon werden landbouwnederzettingen gesticht. De Achterste Hoev7, de Verscheurde
Haas (later:Roestelberg) en DeEfteling zijn hierenkele voorbeelden van. Honderdjaar later
werd een ware goudmijn voor de heer zijn schatkist in exploitatie genomen. De uitgestrekte
venen onder het latere Kaatsheuvel werden afgegraven en per schuit over een turfvaart naar
's Hertogenbosch vervoerd. De Heren van Waalwijk en Baardwijk wierpen begerige
blikken naar de achter hun territoir lopende vaart. Op alle mogelijke, vaak onwettige
manieren hebben zij in de vijftiende eeuw gepoogd voet op de noordelijk oever van de
waterloop te zetten. Tot het hoogste rechtsorgaan van Brabant hun claim echter verwierp
en de legitieme eigendomsgrenzen van de Heer van Venloon respecteerde.
Indirect hebben de ontginningsaktiviteiten van de genoemde heren een belangrijke
invloed op de gebieden van de Heer van Venloon gehad. Door het ontwateren van de
noordelijke venen daalde de grondwaterstand in de gehele omgeving aanzienlijk. Samen
met het intensieve gebruik van de hoge gronden rond de agrarische kernen van de Loonse
Heerlijkheid werkte dit verdroging en verstuiving van de dekzandruggen ten zuiden van
Waalwijk in de hand en zo de vorming van de Loonse en Drunense Duinen.

Opschuivende bewoning

Foto .J. /let .1·/a~:enlmui.<chap van de binnenpolden
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Vanaf de Maas volgden enkele ontginningsblokken zich zuidwaarts op. Steeels werd in
een nieuw blok gestart met akkerbouw en verviel het oorspronkelijke deel tot grasland voor
hooiwinning en beweiding. Natuurlijk volgde de bewoning eveneens de steeds opschuivende percelering. Wellicht nam men zoveel mogelijk van wat nog als bouwmateriaal
bruikbaar was naar de nieuwe, hoger gelegen bewoningsas. In elk geval bleef de oude
verbindingsas door de nederzetting in het landschap achter. Bij de inrichting van de blokken
kwam men op verscheidene plaatsen in de ondergrond zandbanken of donken tegen. Deze
in het oorspronkelijk maasdal gelegen opcluikingen, lagen in de ontginningstijd onder het
dikke veenpakket verscholen. Pas na de inklinking van het veen stuitte men op deze stevige
bodems die boven de rest van het land uitstaken doordat de daling hier stopte. Betrof het
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kleine donken dan werden deze veelal gebruik om kommen in het overige gebied op te
vullen, wegen mee op te hogen of percelen te bezanden. Grotere zandbanken, -schollen of
-schellen leenden zich echter voor geheel andere doelen. Op meerdere plaatsen in de
Langstraat vcrhuisde men vanaf de aangelegde weg in het blok naar deze hoogten om
daarmee de kans op droge voeten sterk te vergroten.
Het z..al duidelijk zijn dat in een zo intensief gebruikt land er weinig ruimte voor echte
natuur of zelfs "woeste gronden" overbleef. Andere dorpen hadden vaak een deel van hun
grondgebied als gcmeenschappelijke heide, moeras of weide in gebruik. Deze "Gemeinten"
kenden wc in onze heerlijkheden niet. Baardwijk heeft ten zuiden van de Meerdijk er
volgens discutabele en later afgewezen rechten wel aanspraak op gemaakt, maar Besoyen
en Waalwijk hadden nauwelijks een overhoekje. Dit in tegenstelling tot Drunen dat wel een
Gemeint had en net als Loon op Zand tot op de dag van vandaag nog zeer veel natuurgebied
bez.it.
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Door gehiedsdaling en de keuze voor een natuurlijke terreinhoogte is her en der in de
streek de bewoningslokatie nog al eens gewijzigd. Bij het verkassen naar een betere
woonsituatie ontstond wat men toen noemde een" Nieuwe Straat"; de oude ging vanaf die
dag dan ook verder als "Oude Straat". Zo lagen en liggen er rondom Waalwijk overal in de
Langstraat nog Oude Straten in met name de noordelijke polders. Zoals gezegd strekte de
cultuurgrond zich in Waalwijk al in de 13e eeuw uit tot haar gehele huidige gemeentegrenzen. Waar de juiste bewoningskern in de vroegste perioden lag, is vooralsnog
onbekend. Op de laat-Middeleeuwse as van de Locfstraat, Laageinde en Grotestraat zijn
geen vondsten uit de periode van vóór 1450 bekend. Wel is er ons overgeleverd dat er al in
de eerste hel ft van de 13e eeuw een parochie(kerk) in Waalwijk was gevestigd. Hiervan is
echter (nog) geen spoor in de bodem opgemerkt. De kerktoren van een Waalwijkse kerk
wordt echter op het einde van de veertiende eeuw genoemd als markeringspunt op de
grensscheiding tussen Waal wijk en Besoyen. Het kan dus niet anders dan dat de ligging van
dit gebouw zich op dezelfde as als de huidige kerk moet hebben bevonden; misschien niet
op dezelfde plaats maar dan toch in de buurt.
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St Elisabethsvlped

De dreiging van het water
De Winterdijk
In Waalwijk is de bewoningslokatic sterk door de invloed van de St Elisabethsvloed
bepaald. Een van de achterkaden van de ontginningsblokken lag op de plaats van de huidige
GrotestraaL Het is niet duidelijk dat zich in 1421 hierop al het grootste deel van de
Waalwijkse bevolking had gevestigd (geen vondsten). Feit is echter wel dat met het
overstromen van de noordelijke weiden, het gehele gebied ten noorden van deze achter kade,
of misschien al wel straat, vrijwel onbewoonbaar werd. Wie er toen nog van Waalwijk in
dit gebied woonde, vertrok en vestigde zich aan de "nieuwe straat". Nadat in de jaren 1430
tot 1471 de Winterdijk was aangelegd, konden de bewoners van deze hoofdas voortaan
leven zonder de dreiging van watersnood. Althans voor enige tijd! Het is dan ook in deze
periode dat begonnen wordt met de ontwikkeling van de stad zoals we haar nu kennen uit
de geschiedenis. De kerk aan de haven en het klooster Nazareth waren de eerste bouwwerken die in het nieuwe Waalwijk gestalte kregen.
Vanaf Besoyen
westwaarts tot de
oude kerk van
Raamsdonk is er van
de dorpenstructuur
uit de periode van
voor 1421 niets bewaard gebleven. De
nieuwe bewoningsas, de huidige
Langstraat, ligt zelfs
buiten de begrenzing van de oude
ontginningen, ten
zuiden van de voormaligedorpen Klein
Waspik, Nederveen-Capelle en
Zuidewijn-Capelte.

Foto 5.
WegilJngshet
spoor in 8tuJrdwijk
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Deze natuurramp heeftal eeuwenlang menig kroniekschrijver geïnspireerd tot verbazingwekkende verhalen over de juiste toedracht van het gebeurde. Speculaties over hoe hoog
het water op sommige plaatsen gestaan heeft, doen overal de ronde. Ook het dodental als
gevolg van de stormvloed heeft eeuwenlang menig fantast het hoofd op hol gebracht. Wij
wagen ons aan geen van beide discussies. De oorzaak van de rampspoed is niet eenduidig.
Een opsomming van factoren hebben ertoe geleid dat in het najaar van 1421 en de daarop
volgende winter enkele zware dijkdoorbraken niet tijdig hersteld werden. Het was zeker
niet de eerste keer dat de polder " De Grote Waard" bezweek onder watergeweld. Wel was
de politieke situatie nog nimmer zo onstabiel geweest. Toen de gapende gaten in de dijk in
de buurt van het huidige Maasdam open bleven en getijdestromen de spoelgaten tot geulen
konden uitdiepen was er niets meer te redden. Welke krachten er in de afgelopen honderden
jaren op en in de ontstane binnenzee hebben geheerst, blijkt wel uit het feit dat deze geulen
plaatselijk tot 30 m diepte zijn uitgeschuurd. Het is dan ook een proces van eeuwen geweest
om het verloren land weer goeddeels terug te winnen. De ironie wil echterdat ditjaar wordt
begonnen, enkele ingepolderde gebieden weer terug aan de natuur te geven .

Afb. 4

De Grote of Zuidhollandse Waard
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De Langstraatse Buitenvelden
De St Elisabethsvloed had de regionale ruimtelijke ordening aardig op zijn kop gezet.
Vanuit het westen was een enorme watermassa door de bedding van het Oude Maasje naar
onz.estreken gestuwd. Tot aan Dussen had de kracht van het water zelfs de bedding van het
riviertje weggevaagd. Boven de Langstraatdorpen veranderden de vaartjes die uitwaterden
in de Oude Maas in getijdegeulen of Killen. De oude lage veenweiden waren de eerste
tientallen jaren nog open water. Tegen het oude land aangelegen, vormden zich slibvelden
en -platen; de zogenaamde aanwassen. Door ze met kunstmatige ingrepen in de waterhuishouding op te hogen en in te polderen, won men echter al ras vele hectaren op de zee terug.
Midden in de binnenzee van het Bergse Veld vormden zich langzaam ophogende platen; de
opwassen. Ook hiermee was door een ingenieus systeem van dijkjes en sluisjes landwinst
te boeken. De Langstraatse buitenvelden zoals ze toen genoemd werden, waren omsloten
door een stelsel van dijken. Boven de langstraatdorpen lag de Winterdijk. In het oosten was
een oude zijkade van de ontginning Drunen omgevormd en verstevigd tot de Elshoutse
:1.-cedijk. De noordelijke bedijking werd gevormd door de Oude Maasdijk die intakt was
gebleven van Doeveren tot Dussen. Jaarlijks werd er een grote hoeveelheid slib in de
huitenvelden afge1.et. Toen dil proces 1.ich in de 16e eeuw zover had voltrokken dat de
teruggewonnen gebieden weer in gebruik konden worden genomen, kwam de eigendomsvraag van het nieuwe land aan de orde. Boven Waalwijk kon men door het "omklappen"
van de zuidelijke pcrcclering de noordelijke polder tot aan de Maas weer keurig verdelen.
Meer naar het westen diende zich een ander probleem aan: waar was de Maas van voor de
vloed? De getijdegeul die men toen, en nu nog, het Oude Maasje noemde had niet meer de
vroegere loop. Door bodemonderzoek heeft men het trace van de Oude Maas echter weer
teruggevonden en ingetekend. Op het land werden de percelen weer uitgezet en verdeeld.
Waar geen land meer was (Biesbosch) wierp men molenstenen met bolbakens in het water
om zo de oude loop aan Ie duiden en de eigendomsgrenzen te markeren .

Welvaart achter de dijk
Binnenpolders
Het onderlopen van de buitenvelden heeft zeker niet voor iedereen welvaart gebracht.
Als bij noordenwinden de binnenzee richting de Winterdijk werd gestuwd, zal menige
Langstrater in grote angsten hebben gezeten. En terecht, want een reeks van wielen langs
deze waterkering getuigt van evenzovele rampen. Vanaf de aansluiting op de Elshoutse
Zeedijk tot aan Raamsdonk hebben in totaal een vijftiental wielen zowel binnendijks als
buitendijks de loop van de Winterdijk vergezeld.

De nieuwe polders waren natuurlijk niet van het ene op het ander jaar watervrij,
integendeel. Bij elke hoge waterstand liepen honderden hectaren onder water, zelfs nog tot
in onze jaren. Elke overstroming bracht echter vers voedselrijk slib met zich mee. De basis
van de latere welvaart van menig Waalwijker ligt dan ook in de rijkdom die de buitenpolders
ieder jaar weer konden bieden.

Foto 6. Wie/lang< de Dxlwute Zeedijk
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Ook in Waalwijk en Baardwijk lagen spoel gaten. Op plaatsen waar polderwegen de dijk
kruisten of waar uitwateringen door het dijklichaam waren aanglcgd, bevonden zich
zwakke plckkcn.Juist hier sloeg het water vaak toe. Ditzelfde merkje op bij de Elshoutsc
Zeedijk. Als het water, of wat ook meermaals gebeurde het winterijs een bres in de dijk had
gcslagen ontstonden er serieuze problemen. Het land achter de dijk, de zogenaamde
binnenpolders, lag door het opgehoogde maaiveld van de buitenvelden lager dan de gehele
omgeving. Naar het zuiden strekten zich de oplopende zandgronden uit zodat deze polders
als het ware een komgebied vormden. U kunt zich voorstellen dat men onder deze
omstandigheden niet snel van het overtollige water af kon geraken.

lljiJ. 5

18

Wua/wijk in 011Mikke/i11K nmd I RJO

Ook zonder dijkdoorbraken waren de binnenpolders een zorgelijk gebied. De eigen
waterschappen die zij gedurende eeuwen vormden, zagen zich vrijwel elke winter voor
wateroverlast geplaatst. Was het geen maaswater dan drong het grondwater uit de hogere
zandgronden door tot boven het maaiveld. Dit water kwelde op via de sloten en zorgde voor
een dusdanig verzadigde bodem dat regenwater nauwelijks meer geborgen kon worden. Zo
liepen tot voor kort de binnenpolders van Baardwijk, Waalwijk en Besoyen vanaf de
Winterdijk tot aan de Tweede Zeineonder water. De afvoer werd geregeld met heulen en
weteringen. Door de Winterdijk waren waterlozingen aangelegd die het water van de
hoofdafvoer direct op het slotenstelsel van de buitenpolders konden brengen. Deze
hoofdafvoer was de welbekende Loint. Doch als de buitenpolders vol stonden, had men
geen mogelijkheid tot een snelle afvoer. Immers, zette men de heul open dan stroomde het
buitenwater naar binnen in plaats van andersom. Langzaam volgde de stroom dan haar
natuurlijke Joop naar het lagere gelegen westen om daar via de Ratteval naar de Maas
afgevoerd te worden.
Toch heeft het bijzondere kwelwater dat in de
sloten van de binnenpolders
omhoog gestuwd werd, zijn
goede kanten gekend. In
het rijkelijke toestromende
zuiverebronwaterspoelden
al in de achttiende eeuwen
de eerste Waalwijkse looiers hun huiden. Het vee dat
op de rijke weiden in de
polders geweid kon worden of dat op stal van de
goede kwaliteit hooi profiteerde, vormde de basis
voor de vele looierijtjes die
de afgelopen ecuwen z.o
kenmerkend voor Waalwijk waren . Het akkermaalse hout van de eikenbossen op de zandgrond
leverde voldoende schors
en dus looistof om het conserveringsproces van de
huiden tot stand te brengen.
Foro 7. De Baardwijhe lJimre11po/der: "" De Hoef
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De combinatie van dieren, hout en voldoende schoon water heeft Waalwijk een zekere
welvaart gebracht die de stad nog steeds een regionale uitstraling geeft. Een saillant detail
is echter wel dat de ader van de welvaart van weleer, de Loint, nu de grootste bron van zorg
is in de aanpak van de vervuiling uit het verleden.

Natuur
De binnenpolders, in het bijzonderdie van Besoyen, waren tot in onze jaren schatkamers
van de natuur. Het drassige land (Driessen) kende een ongemeen gevarieerde schakering
aan leefmilieus voor planten en dieren. Wielen, moerasjes, petgaten, weilanden, hooilanden, sloten en houtsingels lagen als in een mozaiek door elkaar.
Het uiterlijk beeld van smalle percelen gescheiden door houtrijen laat een beeld te zien
dat nu hij de invulling van natuurkerngebieden in de provincie Brabant nog steeds als zeer
waardevol wordt gekenschetst. In deze polders werd eeuwenlang veen gestoken. We kiezen
voor de bcnaming veen, omdat in onze regio zowel turf als turfbagger werd gewonnen. Turf
steek je boven het maaiveld in rechthoekige blokken uit een hoogveengebied. Goede turf
bestaat bijna volledig uit afgestorven veenmossen . Het landschap waarin turf ontstaat is
kaal. dus zonder boomgroei. In de binnenpolders van de Langstraat met haar hoge
waterstanden is daarentegen ook veel veenbagger
gewonnen. De goed bruikbare en vervoerbare turven
werden veelal verhandeld
naar Holland. De uit putten
en sloten opgebaggerde organische massa werd na
drogen als brandstof voor
de eigen behoefte gebruikt.
Vooral na de zestiende
eeuw toen de turf vrijwel
op was, is men overgeschakeld op baggeren.

Foto X. \Vaardt\.·o/le lzooilnndje.'i in Be.wye11

20

ontvcnen in onz.estreken niet steeds voor honderd procent in het belang van de turfwinning
gestaan . Delen van het land die bosveen bevatten zijn onmiddelijk voor de landbouw
ingericht. Pas als er bruikbare steekturven gewonnen konden worden, ging men tot
vervening over. In het Waalwijkse is echter alle grond uiteindelijk voor de landbouw
ingericht. Dit gebeurde zeker niet overal. In de omgeving van Sprang-Capelle en Kaatsheuvel zijn de uitgeveende gronden eeuwenlang aan hun lot overgelaten of werden
marginaal als hooiland of schrale heide gebruikt. Waar de oude benaming "wilde moeren"
van toepassing was zijn de natuurwaarden het hoogst geweest en soms tot op de dag van
vandaag nog aanwezig. Hier groef men petgaten om het veen beneden de grondwaterstand
weg te baggeren. Later ontstonden hierin verlandingsvegetaties die, gevoed met bijzonder
bodemwater en arm regenwater, tot unieke plantengemeenschappen hebben geleid. Duizenden exemplaren van verschillende soorten orchideeën, zeldzame moerasplanten en
kleine grassen en zeggen vormden lange tijd de vegetatie van de wildemissen of dellen ten
westen van Besoyen. In de knotwilgen huisden steenuilen, de struwelen boden tientallen
zangvogelsoorten een levensplaats en op het open water van sloten en wielen dreven de
broedvlotjes van de zwarte stern of venkraai. Toen grond schaarser werd en het braakliggende land langzaam in exploitatie genomen werd verdween het meeste van de waarden
en schoonheden . Petgaten en wieltjes verlandden of werden dichtgestort. Het woord
"kweb" is een typisch begrip voor een met afval dichtgegooide waterplas. Het onderhoud
van de houtsingels verminderde met de komst van het prikkeldraad. Het schrale hooiland
tenslotte, werd omgevormd tot een produktieve weide of tot maisakker. Het is te hopen dat
na de grote hersteloperatic die momenteel achter Besoyen gaande is, de natuur- en
landschapswaarden bestand zijn tegen de vele aanvallen die het oude slagenland van de
binnenpolders ongetwijfeld nog te verduren zal krijgen.

Van hier naar elders
Wegenstructuur
Al eeuwenlang voerden noord-zuid wegen vanuit het venige land naar de Brabantse
zandgronden en de dorpen aldaar. De Akkerslaan of Baardwijkse Steeg zoals deze vroeger
heette was zo'n wegen niet de minst belangrijke. VanuitBaardwijk kon menoverdeze weg
de hogere gronden van de Achterste Hoeve bereiken en aansluiting krijgen op de belangrijke middeleeuwse oost-west verbinding van de Noordelijke Bossche Baan. Deze deels
nog aanwezige route voerde door onze regio via de Eftelingse Straat, langs de Roestel berg,
de Fellenoord, Giersbergen naar Distelberg, Vught en tenslotte naar 's Hertogenbosch.
Enkele kaden waarover men zich toen voortbewoog, liggen tot op heden nog in het
wegennet van het landgoed Plantloon. Ook vanuit Waalwijk kon je naar het zuiden. Hiertoe
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voerden twee wegen richting Loon op Zand en Udenhout; de Puts teeg en de Kloostersteeg.
Steeg is trouwens een toponym dat wijst op stijgen en dat deden deze de wegen vanuit
Waalwijk naar het zuiden zeker. Onder Waalwijk in het Hoekje moest je in de 15e eeuw de
vaart van de Heer van Loon op Zand oversteken. Op de kaart van landmeter Bastingius zijn
deze overgangen nog te zien.
De wegen vcrvolgend kwam je over de westelijke Waalwijkse Baan in Loon op Zand
uit en leidde de oostelijk route je naar Udenhout en vcrder naar het belangrijke Oisterwijk.
I >c Besoyense Steeg liep naar Sprang. Vanhieruit vcrder naar het zuiden was niet
gebruikelijk. Het is opmerkelijk dat van het middeleeuwse hoofdwegennet geen enkele
vcrhinJing meer enige rol speelt. Juist de Besoyense Steeg zou echter in de loop der tijden
tot de ontsluiting naar Brabant uitgroeien. Dit had zijn oorsprong in de verstuivingen van
de Loonse duinen die alle wegen door het gebied onbegaanbaar maakten.
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Rechte verbindingen
Alle wegen, in ons deel van de Langstraat, lopen zeer opvallend kaarsrecht. Ook de
gemeentegrenzen kennen dit verloop. In een veengebied is er geen enkele reden om
bochtige lijnen in het landschap te trekken . Pas latertoen het veen verdwenen was en op veel
plaatsen zand aan het oppervlak kwam, werden wegen en straten wat bochtiger. Een
voorbeeld daarvan is de hoofdstraat in Sprang-Capelle. Deze is pas bewoond geraakt toen
zij als een opduiking uit het moeras tevoorschijn kwam. In het dalende landschap bleef deze
zandrug als hoogte achter. In de Joop der jaren trok de gehele bevolking naar de hoge as en
verliet de Oude Straat. De huidige bewoningsas van het dorp heette zelf~ nog in de vorige
eeuw "Nieuwe Straat". Het vastleggen van grenzen gebeurde door ze lijnrecht van het ene
markeringspunt naar het andere te trekken. In de Langstraat waren dit onder andere
kerktorens. Met name de toren van de oude Baardwijkse kerk en de oude kerk van
Raamsdonk hebben als meetpunt in het kale veenlandschap gefungeerd: Ook de toren van
de verdwenen oude kerk van Waalwijk wordt, zoals we al opmerkten, in dit verband
genoemd.
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Wegen
werden
vroeger vaak op hoogten getraceerd. Het zal
duidelijk zijn dat er
naast hoogten ook lagere delen in het landschap waren. Om deze
te passeren moest er dus
zand aangevoerd worden. In onze streek die
op de overgang van het
zanddistrict naar het
kleigebied ligt, moest
dit dus vaak van verre
worden aangesleept.
Zeker om van de Grote
Straat naar de Meerdijk
te geraken was een vcrhoogde weg of steeg
een noodzaak. Het is
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lfet reliimwle Wefiemtelse/ op het einde van de Middeleeuwen.
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Foto 9. De Hoefsteeg

23

1655. Drie jaar later keerde het water terug en verwoestte niet alleen de Meerdijk op
vcrschillende plaatsen maar spoelde ook alle keerdijkjes in het Loonsc gebied weg. Zo
ontstond het GalgenwieL De kolken in de huidige langgerekte waterplas, markeren nu nog
de plaat.o;en van de noord-zuid dijkjes als de Hoefwal onder Baardwijk en de Hoevenaarsdijk
wat meer naar het westen. Pas de Eikendijk op de grens met Sprang kon het water keren.
Na deze catastrofale watersnood werd de oplossing voor het bedreigende water uit het
Bossche Veld gevonden in de aanleg van de Melkdijk. In 1658 wierp men dit dijklichaam
op om de Meerdijk met de dijkomringing van de Achterste Hoeve te verbinden. Het water
bond nu in en bereikte nooit meer hetgebied van het Hoekje. Watherinnert aandezeperiode
is natuurlijk het Galgen wiel, enkele wieltjes en moerasjes op Plantloon en langs de Putstraat
en de Meertjes achter het Kapelletje.
Ajb. 7

De laagte van het Galgenwiel trekt uit de ondergrond kwelwater aan. Op verschillende
plaatsen komen we dan ook hier en in wieltjes op Plantloon, kenmerken van deze situatie
tegen. Het specifieke bodemwater heeft een bepaalde minerale samenstelling die in onze
streek van zuid naar noord nogal uiteenloopt. Je kunt zeggen dat hoe langer het water in de
ondergrond heeft doorgebracht des te meer mineralen het heeft opgenomen. Wat als
regenwater op de zandgronden is neergekomen, stijgt op in het dalende land langs de Maas.
In de omgeving van Plantloon is de minerale samenstelling van het grondwater veel
geringer dan in de buitenpolders. Dit uit zich in de plantengroei. Rond het Galgenwiel
groeien onder andere koningsvaren, gagel en het kleine moerashertshooi, typische planten
van deze bodemsituatic. Ook geven zij ons een beeld van de verdwenen venen die eens het
uitgestrekte Loencrmecr vormden en waardoor de turfvaart van de Heer van Loon op Zand
liep.

Het ontstann van het Galgenwiel

De Baardwijkse Overlaat
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Het was zeker niet zo dat na de aanleg van de Melkdijk de problemen met het water
voorbij waren, integendeel. In het noorden langs de Winterdij k moesten ze nog beginnen.
Vooral in de achttiende eeuw heeft met name de Elshoutse Zeedijk het meermalen moeten
ontgelden en stond de Winterdijk vaak onder druk. Na veel plannenmakerij kwam in 1766
de Baardwijkse Overlaat tot stand. Deze moest de waterstromen van Den Bosch afleiden
van de zuidelijke
omdijking
van
Baardwijk en Waalwijk. Tussen twee
liniedijken vloeide
het inundatiewater
voortaan naar de
Langstraatse Buitenvelden. Opmerkelijk
is dat de Overlaat en
veel later het Drongels Kanaal tegen het
natuurlijk hoogteverloop van het landschap is aangelegd.

Hl! Mht"'.&n .,..Jin h1t
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Om het water dat van onder Drunen kwam, langs Baardwijk naar het noorden te laten
stromen is dus flink wat graafwerk nodig geweest. In de Baardwijkse Overlaat liggen tot op
de dag van vandaag nog enkele wielen. Ze zijn in de laatste jaren van de achttiende eeuw
ontstaan doordat men obstakels in de vorm van kaden niet tijdig uit het gebied heeft
verwijderd.
Gedurende de zomermaanden mocht er in de bedding geboerd worden . Om dit watervrij
te kunnen doen sloten de boeren de doorgang van het water af. Afspraak was wel dat voor
de winterperiode de dijkjes zouden worden geslecht zodat de watermassa's weer vrij
konden passeren. In de veelbewogen jaren van Franse dreiging en veroveringen in onze
streek, heeft men dit nagelaten met als gevolg dat de kaden weggespoeld werden en wielen
ontstonden.
Het gebied van de Baardwijkse Overlaat is in natuurlijk opzicht erg rijk. Niet alleen het
open water van de wielen biedt voor onder andere vogels veel mogelijkheden, maar vooral
de dijken erlangs zijn uniek te noemen. Enkele eeuwen lang stroomde water uit het gehele
district van de Dommel door de bedding van de Overlaat. Allerlei zaden van planten met
zich meevoerend. Je vindt er daarom veel planten die gekoppeld zijn aan de vcrspreiding
van hun zaden door stromend water. De Overlaat heeft op deze manier een belangrijke
relatie met de vegetatie van gebieden elders in Brabant. Het dijklichaam en de dijkvoet
vormen ook in een ander opzicht een bijzonder geheel. De arme zandige dijktop herbergt
een volkomen vcrschillende plantengroei en dierenwereld dan de zeer rijke dijkvoet De
ondcr1.ijdc van het dijklichaam staat namelijk in direct contact met het verrijkte
(lees: vervuilde) kanaal water. Een brede rietkraag draagt hiervan de kenmerken. De dijk
oplopend, neemt de voedselrijkdom af en wordt het steeds schraler. Dit nocmen we een
gradiënt of milieu-overgang en blijkt een zeer kenmerkend fenomeen in natuurlijke
gebieden te 1.ijn.

worden gerealiseerd die de grootste druk van de wateroverlast moest wegnemen.
Er werd begonnen met het graven van de Nieuwe Merwede. Daarna toog men aan de slag
om een nieuwe rivier als afvoer van de Maas vanaf Heusden te scheppen. Het Drongels
Afwateringskanaal werd gegraven om de Dommel in tijdens van hoog waterom Den Bosch
heen te leiden. Tot slot moest de afwatering van de Langstraatse dorpen en die in het land
van Heusden en Altena nog verwezenlijkt worden. Dit laatste geschiedde door
afwateringskanalen aan beide zijden van de Bergse Maas aan te leggen en deze door
(stoom)gemalen hun water op de rivier uit te laten slaan . Ook de binnenpolders ten westen
van Besoyen werden van een nieuwe waterstaat voorzien. Al deze werken hebben ervoor
gezorgd dat er na de eeuwwisseling geen dijkdoorbraken meer hebben plaatsgevonden. Te
stellen dat hiermee ook de wateroverlast tot het verleden behoorde, gaat echter veel te ver.
Tot in de zestiger jaren liepen de buitenpolders nog vol water. De ov,erlast in het gebied
achter de Winterdijk is pas weggenomen in de periode van de woningbouwen de aanleg van
het grachtensysteem met bemaling.

De laatste grote ingreep die sterk beeldbepalend voor de aanblik van het Waalwijkse
landschap is geweest, vormde de aanleg van de Bergse Maas. Op het einde van de vorige
eeuw was de positie van de waterhuishouding in het gehele noorden van onze provincie
hopeloos geworden. De Bicsbosch was vrijwel vcrzand zodat de hierin uitstromende
rivieren, met name de Maas, hun water nauwelijks meer kwijt konden. Allerlei kunstgrepen
als overlaten, verlaagde dijken en bochtafsnijdingen ten spijt werd wateroverlast een
jaarlijks terugkerend kwaad. In het oosten van Brabant moest men zelfs accepteren dat een
duizenden hectaren groot deel van het land 's winters gewoon prijs aan de rivieren moest
worden gegeven; de Beerse Overlaat. Rondom Waalwijk stonden de Overlaat en de
huitenpolders ook steeds meer onder druk. Een groots plan werd daarom in de tweede helft
van de vorige eeuw in aanvang genomen. De twee rivieren de Maas en de Merwede kregen
een nieuwe monding. Daarnaast zou een stelsel van kanalen, uitwateringen en haventjes
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Tot besluit
Waalwijk nu
Wat is er geworden van het Waalwijks landschap? Iedereen kan het eigenlijk zelf
constateren. De buitenpolderszijn opeen deel nagevuld metindustrie en van hunachterland
afgesneden door een snelweg. Via stoepen en stegen kun je allang niet meer naar het
prachtige hooiland van weleer. De Winterdijk heeft zijn functie verloren en is op veel
stukken van zijn trace verdwenen of zwaar aangetast. Binnenpolders hestaan ook niet meer.
De Hoef, Laageinde, Vredesplein, de Els, Kasteellaan en het nieuwe Besoyen hebben de
oude waterschapslaoden definitief opgevuld. De Zeines zijn nog slechts naamplaatjes langs
de verharde en dicht bebouwde dwarsverbindingen. De Meerdijk is voor het grootste deel
afgegraven en weg zijn ook de eiken- en elzensingels langs de roggevelden die er op
eindigden. Waalwijk is vol zoals het eigenlijk altijd al is geweest. Al vroeg na zijn oorsprong
was het grondgebied volledig ingericht en in intensief gebruik. Steeds heeft men gewoekerd
met de ruimte. De enge grenzen waarbinnen Waalwijk, Baardwijk en Besoyen hebben
moeten hestaan maakten het onmogelijk om delen van het oppervlak "woest en ledig" te
laten.

Het landschap van onze gemeente is er dus altijd een met een hoge cultuurwaarde en een
ondergeschikte natuurwaarde geweest. Dit blijkt ook uit de literatuur die er over onze stad
is verschenen. Cultuurhistorisch is Waalwijk een interessant studieobject. Zijn veenkoloniale geschiedenis en de herkenbare landschappelijke eigenschappen die je in de
structuur van de stadsontwikkeling ervan terugvindt, zijn boeiend te beschrijven. De
natuurlijke elementen blijven hierbij om de aangegeven redenen achter. Zij mogen echter
zeker niet onvermeld blijven. Hopelijk heeft u met deze bijdrage hiervoor enig begrip
gekregen en wat meer inzicht verworven. Het is te hopen dat met de samenvoeging van
Waalwijk met Waspik en Sprang-Capelle er een impuls komt om de landschappelijke
waarden in natuurlijke en cultuurhistorische betekenis een nieuwe invulling te geven. In de
nieuwe gemeente is er in elk geval veel meer ruimte voor dan in het overvolle stedelijke
landschap van het oude Waalwijk.
/

Piet de Jongh

Foro 12. Watero.verfw·t in de Waa/wijk.<e /Ju i tenpolder ca /960
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