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De eeu wen lange strijd tegen het water heeft zijn stem pel gedrukt op de geschie ‐
de nis, het land schap en zijn bewo ners van Zee land. Op ver schil lende plaat sen
zijn de lit te kens van deze strijd nog in het land schap terug te vin den. De weids ‐
heid van de Zeeuwse delta en het uit ge strekte pol der land schap met zijn vele bin ‐
nen dij ken zijn beeld be pa lend voor de pro vin cie.
Het vele water, de ‘natte’ natuur ge bie den en de his to ri sche ste den trek ken veel
bezoe kers. Langs de Zeeuwse kust lig gen brede stran den met ‘blonde’ dui nen. De
zes hon derd kilo me ter lange kust strook langs de Delta en de vele meren bie den
volop moge lijk he den voor water spor ters. De bin nen ste den van Mid del burg, Vlis ‐
sin gen, Veere, Zie rik zee, Goes en Hulst zijn rijk aan his to ri sche monu men ten,
karak te ris tieke straat jes en drukke markt plei nen. Het Zeeuws Museum, het
Zeeuws mari tiem muZEEum, het His to risch Museum De Beve lan den, het
Waters nood mu seum en de Staats-Spaanse Linie in Zeeuws-Vlaan de ren geven
een beeld van de cul tuur en de bewo gen geschie de nis van Zee land.
 
Deze gids neemt de rei zi ger mee naar de Zeeuwse eilan den, de monu men tale
ste den en ver stilde dor pen, de blonde dui nen en zware dij ken, naar de zilte
natuur, naar het zoete en zoute water, naar ‘Zee-Land’.
 
Veel reis ple zier
Bartho Hen drik sen
 
Infor ma tie
De redac tie van deze gids is afge slo ten in juni 202o toen Neder land lang zaam
ont waakte uit de Coron-iso la tie. Uiter aard heb ben we gepro beerd de gebo den
infor ma tie zo actu eel en accu raat weer te geven. Toch kun nen er onvol ko men ‐
he den en fou ten in de tekst voor ko men. Odys see aan vaardt daar voor geen ver ‐
ant woor de lijk heid. Voor reac ties, aan vul lin gen en sug ges ties: info@ odyssee- 
reisgidsen. nl.
 
Actu ele infor ma tie
Upda tes van de gids Zee land kun je vin den op de Odys see web site:
www. odyssee- reisgidsen. nl/ item/ zeeland- updates
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Zonsondergang in Zeeland. Foto VVV Zeeland

De spreuk ‘Luctor et emergo’ die trots het wapen van Zeeland siert, slaat niet
op de strijd van de Zeeuwen tegen de zee, maar op de Spaanse overheersing.
Hoe het ook zij, de Zeeuwen hebben een eeuwenlange strijd gevoerd tegen
het water, soms met succes, soms met verlies.
 
De zee heeft in de loop der eeuwen het Zeeuwse landschap gevormd en de
provincie haar naam gegeven. Kort na het begin van de jaartelling bestond
de monding van de Schelde uit een ruig getijdenlandschap met eilanden,
eilandjes, schorren en slikken. Brede geulen en kreken baanden zich hiertus‐
sen een weg diep het achterliggende veengebied in. Een landschap dat
sterkt lijkt op het huidige Verdronken Land van Saeftinghe. Een duinenrij,
door zee en wind opgeworpen, vormde een natuurlijke grens tussen het
water en het jonge Zeeland. De veenlagen raakten bedekt met een laag klei.

In de 2de eeuw v.C. ves tig den zich de eer ste land bou wers op de hogere delen van
de eilan den. De eilan den in de delta waren al eer der bewoond geweest er zijn
spo ren van bewo ning uit de steen tijd, brons tijd en ijzer tijd gevon den maar steeds
moesten de bewo ners wij ken voor de nuk ken van de zee. Omstreeks 70 n.C. arri ‐
veer den de Romei nen in Zee land.
Ze bouw den in Dom burg een vloot ba sis voor hun zee rei zen naar Enge land en
dank ten na een behou den zee reis de voor spoed go din Neha len nia. Bij Dom burg
en Colijns plaats zijn hon der den altaar ste nen terug ge von den die nu te zien zijn
in het Zeeuws Museum in Mid del burg. Bij Aar den burg in Zeeuws-Vlaan de ren
beza ten de Romei nen een leger kamp. Aan het einde van de 3de eeuw moesten de
bewo ners opnieuw vluch ten voor de hoge zee.
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Vliedberg bij Boudewijnskerke

Pas vier eeu wen later was de Delta weer geschikt voor bewo ning en ves tig den
bewo ners zich op de droge, vei lige schor ren en kreekrug gen. Om hun woon ge ‐
bied te bescher men leg den ze pri mi tieve dij ken rond hun woon plaat sen. Om
zich te bescher men tegen het hoge water wier pen de bewo ners lage heu vels
(vlied ber gen) op. Het gevaar kwam niet alleen van de zee maar ook van de Vikin ‐
gen die de kus ten van Europa onvei lig maak ten. De bewo ners bouw den ronde
ver ster kin gen (bur gen) die omge ven wer den door een gracht en een omhei ning
van hou ten palen. De vorm van de burcht is nog in het stra ten pa troon van Mid ‐
del burg, Burgh, Oost burg, Dom burg en Oost-Sou burg te her ken nen.
Vanaf 1200 wer den onder lei ding van mon ni ken uit Vlaan de ren veel schor ge bie ‐
den stel sel ma tig bedijkt, het zoge naamde oud land. Later wer den begroeide
zand pla ten in zee (opwas sen) of stuk ken bui ten dijks land die tegen de dij ken van
het oud land lagen (aan was sen) inge dijkt. Zo ont stond een mozaïek van kleine
pol ders omslo ten door dij ken. Dit klein scha lige land schap is nog het best terug te
vin den in de Zak van Zuid-Beve land. Na 1550 wer den de bedij kin gen groot scha li ‐
ger uit ge voerd en ont ston den de recht hoe kige nieuw land pol ders.

Door de eeu wen teis ter den grote en kleine storm vloe den, zoals de Sint-Eli za be ‐
ths vloe den (1373, 1404 en 1421), Sint-Felix vloed (1530) en de Aller hei li gen vloed
(1570) het land. Zo her in ne ren het Ver dron ken Land van Zuid-Beve land en dat
van Saef tinghe aan pol ders die ver lo ren zijn gegaan. Ook Noord-Beve land en
Sint-Phi lips land gin gen ver lo ren, maar wer den terug ge won nen op de zee. Ook
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de mens hielp de zee bij het terug ver o ve ren van het land een handje. Dij ken wer ‐
den slecht onder hou den en de bui ten dijkse turf- en zout win ning, het zoge ‐
naamde darink del ven, ver zwakte de dij ken.
Door zijn stra te gi sche lig ging tus sen de Repu bliek der Zeven Ver e nigde Neder ‐
lan den en Spanje was Zee land vaak het toneel van strijd. Om de vij and te kun ‐
nen ver drij ven wer den diverse malen de dij ken door ge sto ken (inun da ties). De
ste den wer den uit ge bouwd tot ste vige ves tin gen.
Zee land pro fi teerde in hoge mate van de val van Ant wer pen in 1585 en de daar
mee gepaard gaande slui ting van de Wes ter schelde. Na de Gou den Eeuw volg ‐
den de Don kere Eeu wen. Havens ver zand den en het eco no mi sche zwaar te punt
ver legde zich naar de Hol landse ste den. De aan leg van diverse kana len en de
spoor lijn Roo sen daal-Vlis sin gen (1873) moest Zee land uit zijn eco no misch iso le ‐
ment halen. De laat ste opzet te lijke dijk door braak vond plaats in 1944 toen de
geal li eer den de dij ken bij Vlis sin gen en West ka pelle bom bar deer den. Het water
stroomde Wal che ren bin nen en de Duit sers wer den gedwon gen zich over te
geven.

In de nacht van 31 janu ari 1953 werd Zuid west-Neder land getrof fen door een
zware waters nood ramp. De dij ken waren niet bestand tegen het natuur lijke
geweld van een zware noord wes ter storm in een zeld zame com bi na tie met een
spring vloed. Het KNMI deed op 31 janu ari om 17.47 uur het bericht ‘Waar schu ‐
wing voor gevaar lijk hoog water’ uit gaan.
Naar mate de avond vor derde, wer den de berich ten steeds onheil spel len der. In
de nacht van 31 janu ari op 1 febru ari brak op meer dan vier hon derd plaat sen in
Zuid-Hol land en Zee land de zee door de dij ken. In totaal kwa men 1835 men sen
door de waters nood ramp om en moesten meer dan 100.000 men sen wor den
geëvacu eerd. Dui zen den stuks vee ver dron ken, 2600 hui zen wer den ver woest en
150.000 ha land bouw grond stond onder water. Over een lengte van 500 kilo me ‐
ter wer den de dij ken bescha digd en het opzwe pende zee wa ter sloeg 67 grote
stroom ga ten in de dij ken. Op 6 novem ber 1953 werd het laat ste gat bij Ouwer ‐
kerk op Schou wen-Dui ve land gedicht.

Spoe dig na de ramp werd de Delta com mis sie inge steld. Het advies van de com ‐
mis sie luidde kort en bon dig: ‘Alle zee ar men afslui ten, behalve de Wes ter schelde
en de Nieuwe Water weg, die open moe ten blij ven voor de scheep vaart.’ In 1958
kwam het eer ste grote werk, de storm vloed ke ring in de Hol landse IJs sel gereed.
Twee jaar later was de eer ste dam klaar: de Zand kreek dam tus sen Noor den Zuid-
Beve land. Later volg den de Veerse Gat dam (1961), de Gre ve lin gen dam (1964),
de Vol kerak dam en Haring vliet dam (1971) en de Brou wers dam (1972). De dij ken
langs de Wes ter schelde en Nieuwe Water weg wer den op ‘del ta hoogte’ gebracht;
the o re tisch zijn deze dij ken zo vei lig dat ze slechts een maal in de vier dui zend
jaar kun nen over stro men.
De afslui ting van de Oos ter schelde heeft jaren lang de poli tieke gemoe de ren
bezig ge hou den. Uit ein de lijk werd op aan drang van de mili eu be we ging geko zen
voor een storm vloed ke ring met afsluit bare klep pen. Door de bouw van de pij ler ‐
dam bleef de Oos ter schelde een zout wa te ren getij den mi lieu, waar door de mos ‐
se len oes ter teelt bleef behou den. Boven dien fun geert de zee arm als kraam ka mer

Watersnoodramp van 1953
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voor diverse soor ten zee die ren. De Oes ter- en de Phi lips dam schei den het zoute
water van het zoete water van het Rijn-Schel de ka naal. In 2003 werd de Wes ter ‐
schel de tun nel in gebruik geno men, waar door Zeeuws-Vlaan de ren een vaste
oever ver bin ding kreeg met Zee land en de rest van Neder land.
De Del ta wer ken brach ten Zee land de beloofde vei lig heid, maar had den ingrij ‐
pende gevol gen. De zee ar men ver an der den in zoet wa ter me ren. De aan leg van de
dam men en de Zee land brug door brak het soci ale iso le ment van Zee land. De vis ‐
sers bo ten maak ten plaats voor zeil jach ten en sur fers.

De ruïne van het stadhuis kort na de brand, gezien vanaf de Markt. Foto Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, documentnummer 19.743

ca. 4500 v.C. ─ De eer ste land bou wers ves ti gen zich in Zee land.
70 n.C. ─ De Romei nen arri ve ren in de delta.
270 ─ De Romei nen ver trek ken over haast; de Ger ma nen nemen hun plaats in.
Zee land wordt gro ten deels over stroomd. De bewo ners vluch ten weg
700 ─ Zee land raakt opnieuw bewoond.
850 ─ Vikin gen heb ben Wal che ren in hun bezit. Bouw van ver de di gings burch ten
in Oost burg, Oost Sou burg, Mid del burg, Dom burg en Burgh .
vanaf 1200 ─ Vlaamse mon ni ken pol de ren eilan den in.
vanaf 1500 ─ Eco no mi sche groei.
5 novem ber 1530 ─ Sint-Felix vloed. Noord-Beve land, Bors sele en Sint-Phi lips land
ver dwij nen voor tien tal len jaren onder water.
1574 ─ Wil lem van Oranje ver o vert Mid del burg.
1585 ─ Val van Ant wer pen. De Schelde wordt geslo ten voor de scheep vaart.

Geschiedenis in het kort
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