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GEOGRAFIE
Provincie in Zuidwest Nederland, doorsneden door Oosterschelde en Wes
terschelde, begrensd door Noordzee in het westen, provincie Zuid-Hol
land in het noorden, provincie Noord-Brabant in het oosten en België
in het zuiden. De provincie wordt gevormd door de voormalige eilanden
Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint-Philipsland, Noord-Beveland, ZuidBeveland en Walcheren. Het ten zuiden van de Westerschelde gelegen
Zeeuwsch-Vlaanderen (West en Oost) behoort tot het Europese vasteland.
De oppervlakte van de provincie bedraagt 300.900 ha (waarvan 145.700 ha
voor agrarisch gebruik, 2.100 ha bos, 8.600 ha natuurlijk terrein,
7.400 ha wegen/verkeer, 3.000 ha recreatiegebied, 8.300 ha bebouwde
terreinen, 1.800 ha industrieterrein, 1.600 ha overige gronden en de
rest
123.000 ha
water).
—

-

Bijna de gehele provincie bestaat uit zeeklei, met uitzondering van een
smalle duinenrij in de kuststrook. Een uitgebreid duingebied ligt in
Westenschouwen (de z.g. Westhoek) en een wat minder uitgebreid duinge
bied is Oranjezon, waterwingebied in Noord Walcheren. Ongeveer gelijk
met de landsgrens in Zeeuwsch-Vlaanderen loopt de grens tussen klei en
zand.

BEVOLKING
Op 1 januari 1981 telde Zeeland 351.662 inwoners (175.143 mannen en
176.519 vrouwen), d.w.z. 195 inwoners per vierkante kilometer (415
landelijk gemiddelde). In Vlissingen woonden toen 46.055 mensen, in
Middelburg 38.619, in Terneuzen 35.615 en in Goes 30.739. De kleinste
gemeente qua inwonertal is Sint—Philipsland (2.246 inwoners eind 1980).
De globale verdeling over de verschillende gebieden is: Schouwen—Duive
land 28.600, Tholen en Sint-Philipsland 21.000, Noord—Beveland 6.600,
Zuid-Beveland 77.800,
Walcheren 109.000,
West Zeeuwsch—Vlaanderen
25.500 en Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 83.200.
Er is tot en met 1965 sprake geweest van een vertrekoverschot. Sinds
1966 is dat veranderd in een jaarlijks vestigingsoverschot. In 1977
en 1978 lag dit boven de 3.000, in 1980 was het 1.957.
Het percentage 65-plussers in Zeeland ligt boven het landelijke gemid
delde: 14,1 tegen 11,3.
Blijkens de uitkomsten van de op 28 februari 1971 gehouden volkstelling
behoort 26,5 procent van de bevolking tot de Rooms-katholieke Kerk,
37,5 procent tot de Nederlandse Hervormde Kerk, 11 procent tot de Ge
reformeerde Kerken, 12 procent tot de overige kerken, terwijl 13 pro
cent meldde niet tot enig kerkgenootschap te behoren. De bevolking van
Oost Zeeuwsch-Vlaanderen behoort in overwegende mate tot de R.K.-Kerk.
Ook in Zuid-Beveland zijn enkele goeddeels R.K. -gemeenten. De voorma
lige eilanden zijn overwegend protestants, waarbij met name op Tholen
het protestantisme een sterk orthodoxe inslag heeft.

BESTUUR
Provinciale
van 1978 is
Partij van
Staatkundig
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staten van Zeeland tellen 47 leden. Sinds de verkiezingen
de verdeling als volgt: 17 Christen Democratisch Appèl, 16
de Arbeid, 8 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 4
Geref. Partij en 2 D’66.
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Het college van gedeputeerde staten bestaat uit 2 leden van het CDA,
2 van de PvdA, 1 VVD’er en 1 SGP’er. De Zeeuwse staten vergaderen maan
delijks in het historische Abdijcomplex in Middelburg, de provinciale
hoofdstad. In alle tot heden gelanceerde voorstellen tot reorganisatie
van het binnenlands bestuur zijn de grenzen van de provincie Zeeland
gehandhaafd, zij het dat wordt gedacht aan toevoeging van het Zuidhollandse Goeree-Overflakkee aan Zeeland.
Tot 1 januari 1961 telde Zeeland 101 gemeenten. Momenteel bedraagt dit
30. Er waren gemeentelijke herindelingen (samenvoegingen) op SchouwenDuiveland (1 januari 1961; 6 gemeenten), op Walcheren (1 juli 1966; 8
gemeenten),
in Zuid—Beveland
(1 januari
1970; 4 gemeenten), in
Zeeuwsch—Vlaanderen (1 april 1970; 8 gemeenten) en op Tholen (1 juli
1971; 1 gemeente). Noord-Beveland hield zijn 2 gemeenten en Sint
Philipsland bleef zelfstandig.
V66r de concentratie van de polders en waterschappen in Zeeland bedroeg
hun aantal 387. Vooral onder de invloed van de watersnood op 1 februari
1953 werd in de jaren die volgden dit aantal sterk teruggebracht en wel
tot acht (en op 1 januari 1982 zeven) grote waterschappen: SchouwenDuiveland, Tholen, Noord- en Zuid-Beveland, Walcheren, West ZeeuwschVlaanderen (Het Vrije van Sluis), De verenigde Braakmanpolders, Axeler
Ambacht (samengevoegd van 1982 af) en Hulster Ambacht.
De waterschappen zijn belast met het beheer en toezicht van de zeedijken, de zorg voor de waterhuishouding en de wegen alsmede de water
zuivering (deze laatste als een door de provincie gedelegeerde taak).
Voor de waterzuivering hebben zij gezamenlijk een technologische
dienst.
Zeeland kent twee havenschappen, het Havenschap Terneuzen en het Havenschap Vlissingen. De raden van bestuur worden gevormd door vertegen
woordigers van rijk, provincie en de meest betrokken gemeenten. Kort
gezegd behoort het tot de taak van de havenschappen het tot ontwikke
ling brengen en beheren van de haven- en industriegebieden bij Ter
neuzen en in de Zeeuwsvlaamse kanaalzone alsmede in Vlissingen—Oost,
het voormalige Sloegebied.
In het recreatieschap Het Veerse Meer werken samen de provincie Zee-’
land en de gemeenten rond het meer; het recreatieschap Braakman is een
samenwerkingsvorm van de gemeenten Terneuzen en Sas van Gent. Van re
cente datum is het recreatieschap Grevelingenbekken, met als partners
de provincies Zuid—Holland en Zeeland, de gemeenten rond het gebied en
het departement van CRM.

LANDS CHAP
Het ‘gezicht’ van Zeeland is in de loop van de eeuwen voor een belang
rijk deel getekend door zee en wind. De mens heeft ononderbroken een
felle strijd moeten leveren tegen het water, vriend en vijand beide.
Soms moesten polders tijdelijk of voorgoed aan de zee worden prijsge
geven, soms kon een overwinning worden geboekt: nieuwe gronden konden
worden ingedijkt. De Zeeuwse wapenspreuk “Luctor et Emergo” (“Ik
worstel en kom boven”) moge haar onstaan vinden in de strijd van een
regio tegen Spaans centralisme, zij is niet minder typerend voor het
gevecht van de bewoners van de zuidwestelijke delta met het altijd
dreigende water.
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Van dat gevecht zijn op vele plaatsen sporen (littekens) achter geble
ven: kronkelende dijken, kreken en welen, vliedbergen, karrevelden ach
ter de dijken (Schouwen b.v.), verdronken gronden zoals het unieke Ver
dronken Land van Saeftinge in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, schorren en
slikken.
Na de inundatie van Walcheren (1944-1945) en de watersnood op SchouwenDuiveland (februari 1953) zijn kreken van vaak grote diepte overgeble
ven die uit natuurwetenschappelijk oogpunt interessant zijn. O.a. de
inlagen op Schouwen, het Zwin (op de grens van West Zeeuwsch-Vlaanderen
en België) zijn belangrijke vogelbroedplaatsen.
Ontwikkelingen in de laatste jaren hebben het Zeeuwse landschap binnenen buitendijks op een aantal plaatsen in meer of minder sterke mate
aangetast. Als zodanig moeten worden genoemd de her- en ruilverkave
lingen, de uitvoering van de Deltawerken, de aanleg van industrieter
reinen en van wegen, de bouw van huizen e.d. Ook de recreatie heeft op
sommige punten beschadiging van het landschap veroorzaakt. De natuur
gebieden zijn in beheer bij de stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuur
monumenten en Staatsbosbeheer.

ECONOMISCHE STRUCTUUR
Na een bloeiperiode in de 16e en 17e eeuw waarin de handel een grote
vlucht nam heeft Zeeland op economisch gebied in volgende tijden een
stilstand gekend. Mede vanwege de strategisch gunstige ligging hebben
in genoemde eeuwen steden als Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierik
zee zich kunnen ontwikkelen tot belangrijke handelshavens. De Verenigde
Oostindische Compagnie en de Westindische Compagnie hebben een voorname
rol gespeeld. Toenemende concurrentie van andere steden, verzanden van
havens door verlegging van de stroom, de sluiting van de Schelde en
de Franse overheersing hebben in de 18e eeuw de handelsactiviteiten
tot een minimum teruggebracht. In feite pas aan het eind van de 19e
eeuw was er sprake van een opleving in met name de industriële sector
in plaatsen als Middelburg (lampvoetenfabriek) en Vlissingen (scheeps
werf) en in de zone langs het kanaal Gent—Terneuzen (chemie, spiegel
glas, suikerproduktie).
De grote economische-industriële opleving heeft zich pas voorgedaan in
de jaren zestig en zeventig van deze eeuw (zie daarover verderop bij
onderdeel ‘industrie”)
Hoe ingrijpend in de loop van driekwart eeuw de economische structuur
in Zeeland is veranderd blijkt uit de cijfers van de arbeidsmarkt,
vooral uit de verdeling van de bezette arbeidsplaatsen over de ver
schillende sectoren. In 1899 telde Zeeland in totaal 85.357 bezette ar
beidsplaatsen, als volgt verdeeld: landbouw 47,4 procent, visserij 1
procent, nijverheid 18,4 procent, diensten 34,2 procent.
In 1979 waren de cijfers: landbouw en visserij 9,3 procent, nijverheid
35,4 procent en diensten 55,3 procent. In totaal waren er in 1979 ruim
113.000 bezette arbeidsplaatsen, 85.700 door mannen en 27.600 door
vrouwen.

INDUSTRIE
In 1959 werd Zeeland door de regering aangewezen als probleemgebied
(later ontwikkelings- of stimuleringsgebied genoemd). Tegelijk kregen
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enkele gemeenten de status van industriële ontwikkelingskern. Er werden
als uitvloeisel van de aanwijzing belangrijke subsidies verstrekt voor
aanleg en ontsluiting van industrieterreinen, aanleg van wegen enz.
Bedrijven die zich in een ontwikkelingskern wilden vestigen kwamen in
aanmerking voor bijdragen van het rijk.
In 1971 werd de investeringspremieregeling die voor deze kernen gold
ingetrokken en met ingang van 1 januari 1973 werden alle geldende sti
muleringsfaciliteiten opgeheven.
In het bijzonder het zeehaven- en industriegebied Vlissingen-Oost heeft
in de jaren zestig van de rijksfaciliteiten kunnen profiteren, evenals
het industriegebied bij Terneuzen. In deze gebieden hebben zich ver
schillende bedrijven van redelijk groot formaat gevestigd.
In Vlissingen-Oost waren dat o.a. Hoechst Holland (grondstoffen voor
wasmiddelen en kunstvezels,
circa 930 personeelsleden), Pechiney
Nederland (aluminium, ongeveer 950 man), 14 & T International (o.a.
landbouwfungicides, ca 125 arbeidsplaatsen), Total (olieraffinaderij,
ongeveer 200 man), Nederlands Amerikaanse Pijpleidingmij (offshore—
activiteiten, ca 350 man), reparatiewerf De Scheldepoort (behorende tot
het Rijn—Schelde-Verolmeconcern, wisselend aantal personeelsleden),
NV Haven van Vlissingen (overslagactiviteiten, ook in “oude” buiten
haven van Vlissingen, ongeveer 350 man); in Terneuzen: Dow Chemical
(grondstoffen voor plastics e.d., ruim 2.000 man), Philips (ca 1.000
man) en verschillende andere wat kleinere bedrijven. In de kanaalzone
van Zeeuwsch—Vlaanderen werken heel wat “oudere” bedrijven zoals de
Ned. Stikstof Mij, de Cokesfabriek, Corn Products Company, Zuid-Chemie
en twee suikerfabrieken.
Een bij Terneuzen staande installatie van de NV Prov. Zeeuwse Energie
Mij produceert uit de Westerschelde gedestilleerd water voor de in
dustrie.
In juni 1973 is bij Borssele de eerste Nederlandse commerciële kern—
energiecentrale in gebruik genomen (477 megawatt). Hier staat ook een
conventionele centrale (twee maal 178 megawatt).
In 1980 was in de provincie ongeveer 760 ha aan bouwrijpe bedrijfs
terreinen beschikbaar.

LANDBOUW EN VEETEELT
Zeeland is van oudsher een agrarische provincie geweest. Inpolderingen
hebben in de loop van de eeuwen vele honderden hectaren goede cultuurgrond opgeleverd. Veel is in de Middeleeuwen door monniken uit België
ingedijkt en later heeft ook Jacob Cats zich een niet onverdienstelijk
inpolderaar betoond. De Zeeuwse landbouwer heeft steeds open gestaan
voor nieuwe teeltmethoden. Een betrekkelijk ver doorgevoerde mechani
satie heeft het peil in belangrijke mate verhoogd. De ZLM (Zuidelijke
Landbouw Mij, een van de oudste standsorganisaties in de landbouw)
heeft
daarin later bijgevallen door de NCB en de CBTB, organisaties
op confessionele grondslag
door voorlichting en landbouwonderwijs
veel aan de agrarische ontwikkelingen bijgedragen.
Verder heeft de landbouw veel gewonnen bij de her- en de ruilverkave
lingen op alle voormalige eilanden. Najaar 1981 zijn nog enkele ruil
verkavelingen in uitvoering en liggen er aanvragen voor nieuwe ruil
verkavelingen, o.a. Walcheren.
-

-
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De totale productiewaarde van akkerbouw, tuinbouw en veehouderij in
Zeeland is toegenomen van f 400 miljoen in 1970 tot f 789 miljoen in
1980, verdeeld als volgt: f 475 miljoen akkerbouw, f 131 miljoen tuin
bouw en f 183 miljoen veehouderij. In 1980 was het gebruik van bijna
145.700 ha cultuurgrond als volgt: 101.667 akkerbouw, grasland 15.534
ha, tuinbouw 4.987 ha, fruitteelt 4.360 ha en de rest niet meegerekende
kleine bedrijven.
De gemiddelde bedrijfsgrootte in de akkerbouw was 21,23 ha in 1980.
Het teeltplan in de akkerbouw is vrij gevarieerd: granen (tarwe, gerst,
haver) 40.6 procent, suikerbieten, aardappelen, uien, knolselderij enz.
40,3 procent, peulvruchten 6,3 procent, vlas, karwij, graszaad, blauw
maanzaad enz. 9,5 procent, groenvoedergewassen (klaver, lucerne, enz.)
3,3 procent.
Rond Kapelle in Zuid-Beveland ligt het voornaamste fruitteeltcentrum
van Zeeland. In 1980 telde Zeeland ruim 19.000 melkkoeien en ruim
49.500 stuks overig rundvee, bijna 29.600 schapen, ruim 70.800 var
kens en meer dan 1.2 miljoen kippen. In de agrarische sector werkten
in 1980 7.772 arbeidskrachten: 6.283 mannen en 1.489 vrouwen.

VISSERIJ
De Zeeuwse visserij omvat de zeevisserij, de visserij in de kustwateren
(Ooster— en Westerschelde) en de visserij in de binnenwateren (Greve
lingenxneer, Veerse Meer en diverse kreken). In totaal zijn er ongeveer
640 personen in werkzaam. Daar kunnen 550 mensen die werkzaam zijn in
de visverwerkings- en mosselconserveringsindustrie bij worden opgeteld.
In 1979 werd door Nederlandse vaartuigen in de Zeeuwse havens aan vis,
schaal— en weekdieren in totaal 94.152.415 kg aangevoerd, vertegenwoor
digend een waarde van ruim f 94 miljoen.
De Zeeuwse vissersvloot telde eind 1979 206 vaartuigen (totale motor—
capaciteit ruim 64.000 pk, ruim 15.000 brt).
Er zijn drie vismijnen in Zeeland: Breskens, Colijnsplaat en Vlissin
gen. Naar omzet is Vlissingen het grootst. Nu de Oosterschelde niet
volledig wordt afgesloten kan de vismijn in Colijnsplaat blijven be
staan.
De “oogst” van de zeevisserij bestaat uit ansjovis, garnalen, kabel
jauw, wijting, schol, bot, schar, tong, geep, harder, aal en paling.
De oesterteelt in Nederland wordt uitgeoefend door een twintigtal
kwekers op percelen in de kom van de Oosterschelde. De percelen worden
van het rijk gepacht. Ongeveer de helft van de kwekers inporteert sinds
1963 (na een strenge winter toen bijna de hele Zeeuwse oesterteelt was
vernietigd) zaai- en consumptie-oesters uit Frankrijk, Portugal, Enge
land, Ierland, Italië, Griekenland en Japan. Er is overigens de laatste
jaren weer duidelijk sprake van een eigen Zeeuwse oester. Import levert
risico’s op (ziekten, grote sterfte in de winter, overwoekeren van
Zeeuws oesterbroed door buitenlandse soorten).
Het Grevelingenmeer blijkt in de laatste jaren een gebied te zijn waar
oesters tot wasdom komen. Voor nog niet uitgegeven oesterpercelen daar
bestaat onder de kwekers in Yerseke
waar nog altijd hèt centrum van
handel en vervoer van oesters is gevestigd
veel belangstelling.
De hoeveelheid en waarde van de in 1979 aangevoerde oesters waren
resp. 1.074.831 kg en ruim f 14,5 miljoen.
-

-
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Export van oesters vindt voornamelijk plaats naar België en Frankrijk.
Dat geldt ook voor mosselen.
Mosselen worden gekweekt op van het rijk gehuurde percelen in Ooster
schelde, Keeten, Krammer, Volkerak en Waddenzee. Nadat de mosselen zijn
opgevist en verkocht op de veiling in Yerseke worden zij naar de verwater- en opslagplaatsen van de handel (die gelegen zijn op de Yerseke
bank) gebracht. Daar kunnen de mosselen zich ontdoen van zand en slib
waarna zij geschikt zijn voor menselijke consumptie.
De mosselen blijven vers in deze “natte pakhuizen” tot zij worden op
gevist voor uitwendige schoning, verpakking en verzending. De verwa
tering van mosselen bij Yerseke is uniek omdat de plaats voldoet aan
een aantal zeer hoge eisen (slibarm en niet besmet water van een hoog
zoutgehalte, vaste bodem zodat bij opvissen geen zand wordt opgewoeld,
ontbreken van sterke stroom en een zodanig getijverschil dat geladen
mosselschepen er bij hoogwater kunnen varen terwijl de uitgestrooide
mosselen toch bij laag water droog vallen).
Bij sommigen leeft de vrees dat het geringere getijverschil dat zal
ontstaan als in de monding van de Oosterschelde een pij lerdam zal zijn
gebouwd de teelt in moeilijkheden kan brengen.
In 1979 waren de hoeveelheid en de waarde van de in Zeeland aangevoerde
mosselen bijna 85 miljoen kg en ruim f 50 miljoen.

RECREATIE EN TOERISME
Zeeland is een druk bezocht vakantieoord voor vele duizenden van bui
ten deze provincie: Randstad Holland, Brabant, West-Duitsland, België
en enkele andere landen. De sterk verbeterde verbindingen in de laatste
decennia hebben de toeristenstroom sterk bevorderd. De ontsluiting van
Schouwen-Duiveland en Midden-Zeeland door de aanleg van Deltadammen en
de bouw van de Zeelandbrug heeft hiertoe een belangrijke bijdrage ge
leverd. Was in 1959 het aantal toeristische overnachtingen nog 1,6 mil
joen, in 1980 lag dit boven de 11 miljoen. Er is op provinciaal niveau
sprake van een terughoudende opstelling bij een verdere stimulering van
het toerisme omdat de ruimte niet onbeperkt is en omdat er nieuwe kost
bare voorzieningen nodig zouden zijn.
De drukst bezochte recreatiegebieden zijn de kuststrook van Schouwen,
Walcheren en West Zeeuwsch-Vlaanderen alsmede het Veerse Meer tussen
Walcheren, Noord- en Zuid—Beveland. Dit meer, het voormalige Veersegat
en de Zandkreek, kwam in 1961 tot stand als resultaat van het eerste
afsluitingswerk in het kader van het Deltaplan.
Zeeland beschikt aan de kust over een oppervlakte droog strand van on
geveer 175 ha (d.w.z.
strand dat bij gemiddeld hoog water droog
blijft). Bijna overal ligt daarachter een fraaie duinenrij. Er zijn
circa 380 kampeeradressen, waarvan 195 campings en 185 kampeermogelijk—
heden bij de boer. Verder zijn er ruim 250 hotels en pensions en ruim
13.200
zomerwoningen
(op
een totaal woningbestand van ongeveer
130.000). Van die zomerwoningen zijn er enkele duizenden ook tweede
woning. Van de bijna 204.000 toeristische slaapplaatsten die Zeeland
telt zijn er ongeveer 160.000 langs de Noordzeekust te vinden. Daar is
ook het overgrote deel van het verblijfstoerisme geconcentreerd.
De 51 jachthavens, verspreid over de hele provincie, beschikken over
bijna 7.500 ligplaatsen.
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Een nieuw en omvangrijk gebied waarvan gedeelten geschikt zijn voor
allerlei vormen van recreatie is het Grevelingenmeer tussen Schouwen—
Duiveland en Goeree-Overflakkee (oppervlakte 14.000 ha). In dit gebied
ligt de nadruk overigens op het behoud van natuur en landschap.
Na voltooiing van de Oosterscheldewerken zullen op het water en aan de
oevers eveneens nieuwe recreatiemogelijkheden ontstaan.

VERBINDINGEN
De belangrijkste verbindingen naar en in Zeeland zijn rijksweg 58, de
z.g. Zeelandroute, de toeleidingswegen vanuit België, de veren over de
Westerschelde en de spoorlijn door Midden-Zeeland.
Rijksweg 58, van de grens met Noord-Brabant lopend tot Vlissingen, is
een ongeveer 60 km lange autosnelweg met twee maal twee gescheiden rij
stroken. De weg gaat via een brug over het Schelde-Rijnkanaal en door
een tunnel onder het kanaal door Zuid-Beveland.
De Zeelandroute begint in Rotterdam en loopt over de Zuidhollandse en
Zeeuwse eilanden door de Heinenoordtunnel en over de Haringvlietbrug,
de Grevelingendam en de Zeelandbrug naar Midden-Zeeland. Deze route is
ongeveer 20 kilometer korter dan die over Dordrecht—Roosendaal.
De twee veerdiensten over de Westerschelde zijn onmisbare schakels in
het Zeeuwse en internationale wegennet. In 1980 werden tussen Vlissin
gen en Breskens bijna 4,9 miljoen passagiers en ruim 1,7 miljoen auto’s
(eenheden) vervoerd. Voor het veer Kruiningen—Perkpolder waren deze
cijfers respectievelijk ruim 3,7 miljoen en ruim 2 miljoen.
Van Vlissingen uit onderhoudt de Olau—Line twee maal per etmaal
dienst op Sheerness (Engeland).

een

Op 15 december 1965 kwam de Zeelandbrug in bedrijf, een 5.022 meter
lange brug tussen Schouwen-Duiveland en Noord—Beveland, die werd ge
bouwd (tegen een bedrag van f 77 miljoen) op initiatief van het pro
vinciaal bestuur van Zeeland. De provincie vond nl. dat de brug zou
kunnen bijdragen tot een harmonische ontwikkeling van het gebied en
dat niet kon worden gewacht op een verbinding via de Oosterscheldedam,
meer naar het westen. Deze zou volgens de oorspronkelijke plannen eerst
in 1978 gereed komen (het zal 1986 worden). In 1980 passeerden ruim
f 2,6 miljoen voertuigen de brug. De opbrengst aan tolgelden bedroeg
ruim f 8 miljoen.
Wanneer zal kunnen worden met de aanleg van een vaste verbinding tussen
Kruiningen (Zuid-Beveland)
en Perkpolder (Zeeuwsch-Vlaanderen)
ter
hoogte van de vaarlijn van de provinciale veerboot is niet bekend (in
elk geval niet zolang tegen een hogere rente dan 10 procent moet worden
geleend). Deze veerdienst zal verdwijnen als de vaste verbinding er is.
De nieuwe verbinding
waarvan de kosten begin 1981 werden begroot op
ruim f 830 miljoen, welk bedrag door middel van tolgelden zal moeten
terugkomen
wordt een combinatie van een brug en een tunnel.
Tussen beide oevers wordt de verbinding 4.400 meter. De brug (een
stalen hangbrug) krijgt een lengte van 1.278 meter en wordt gebouwd
over de nevenvaargeul tussen Zeeuwsch-Vlaanderen en een eiland midden
in de Westerschelde op de Platen van Ossenisse. Dit eiland
waar de
brug eindigt en de tunnel begint
wordt 1.100 meter lang. De tunnel
waarvan de 160 meter lange onderdelen in een bouwput op het eiland zul
len worden gemaakt, wordt 2.013 meter lang en 27.40 meter breed en komt
-

-

-

-
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te liggen onder de hoofdvaargeul tussen het eiland en Zuid-Beveland. De
NV Westerschelde Oeververbinding (aandelen voor 98 procent in handen
van de provincie Zeeland en voor 2 procent bij de gemeenten Hontenisse
en Reimerswaal) bereidt de bouw voor en zal voor de exploitatie zorgen.
Het is de bedoeling de bedragen die het rijk jaarlijks bijpast op de
exploitatie van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder “over te hevelen”
naar de vaste verbinding. De provincie zal in de exploitatiekosten
ervan een bijdrage moeten verlenen. Over de bouw zal ongeveer zes jaar
worden gedaan.
De lengte van het z.g. secundaire wegennet in Zeeland (wegen in beheer
en onderhoud bij de provincie) is 230 kin. Het tertiaire net (beheer en
onderhoud bij provincie, rijk, waterschappen en gemeenten) meet onge
veer 350 kin en het quartaire net (beheer en onderhoud voornamelijk bij
de waterschappen) is 1.746 kin lang.

WATEREN EN KANALEN
Voor de bedrijvigheid in Zeeland zijn de wateren en kanalen van groot
belang. De Westerschelde is de onmisbare toegangsweg over het water
voor Antwerpen en Gent. In Vlissingen zijn de Belgische en Nederlandse
loodsdiensten gevestigd.
Als gevolg van de getijwerking blijft de bodem van de Westerschelde op
vele plaatsen in beweging. Dit betekent dat vaargeulen zich voort
durend verplaatsen. Kostbare baggerwerken moeten daarom worden uitge
voerd. Het aantal aanvaringen op de Westerschelde is als gevolg van
het grillige karakter van de rivier betrekkelijk hoog. De grote scheep
vaartdrukte draagt daar toe bij.
Al vele jaren bestaan er plannen tot het afsnijden van de Bocht van
Bath, in het oostelijk deel van de Westerschelde, waar de zeeschepen
extra problemen ondervinden bij de nauwe passage. Wanneer met dit werk
zal worden begonnen is niet bekend; het is afhankelijk van de algehele
overeenstemming tussen België en Nederland in een “pakket” van zaken.
De laatste tijd is de Belgische belangstelling voor de bochtafsnijding
verminderd nu de passage veiliger is geworden.
Tot genoemd “pakket” behoort ook de door België gewenste aanleg van het
Baalhoekkannaal, een kanaal vanaf de linker Schelde—oever bij Antwerpen
dwars door Oost Zeeuwsch-vlaanderen naar de Westerschelde ter hoogte
van het gehucht Baalhoek. Deze zaak dateert van 1968 en is onderwerp
van uitvoerige discussies geweest tussen de twee regeringen en vooral
in de provincie Zeeland waar tegen de kanaalaanleg grote bezwaren
bestaan vanwege de ernstige doorsnijding van een gaaf landbouwgebied.
Het uiteindelijk te sluiten traktaat tussen de twee landen heeft de
goedkeuring nodig van de beide volksvertegenwoordigingen.
Er is gekozen voor een tracee waarbij het natuurgebied het Verdronken
Land van Saeftinge gehandhaafd zal blijven. Ook hier is niet bekend of
en zo ja wanneer het kanaal zal worden gegraven. De provincie Zeeland
heeft “Den Haag” laten weten dat het kanaal op de streekplankaart wordt
geschrapt.
Er zijn in Zeeland vier noord-zuid lopende kanalen: het Kanaal door
Zuid-Beveland, het Kanaal door Walcheren, het kanaal Gent-Terneuzen en
het Schelde-Rijnkanaal. De eerste twee kanalen behoren tot de z.g.
tussenwateren, gegraven op verzoek van België na de aanleg van de
Kreekrakdam (tussen Brabant en Zeeland) en de Sloedam (tussen Zuid
Beveland en Walcheren) rond de zestiger en zeventiger jaren van de
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vorige eeuw. België wilde op deze wijze de verbinding over water met
de noordelijke delta behouden.
Het kanaal Gent-Terneuzen dateert van 1827 en is na de jongste ver
breding en aanpassing in 1968 bevaarbaar voor schepen tot ongeveer
60.000 ton. Het Schelde-Rijnkanaal tenslotte loopt vlak bij de grens
met Noord-Brabant en is de meest directe verbinding voor de binnenscheepvaart tussen Antwerpen en Rotterdam. Het kanaal is 37 kin lang,
5 meter diep, op de bodem 120 meter breed en het heeft (op Nederlands
grondgebied) f 600 miljoen gekost. Daarvan betaalde België 85 procent.

WATERSTAAT
In Zeeland is bijna al het land polderland. Dit betekent o.a. dat in
bijna de gehele provincie de grondwaterstand kunstmatig op het gewenste
peil moet worden gehouden. Voorkomen moet worden dat zout buitenwater
onder de dijken door of via sluizen binnendringt.
De eenvoudigste methode is bij eb overtollig binnenwater door een af
wateringssluis af te voeren. Een andere manier van afwatering (die vaak
met de eerste methode wordt toegepast) is het water door middel van een
gemaal af te voeren. Vroeger waren het stoomgemalen, nu meestal elek
trisch aangedreven gemalen. Bemaling door middel van molens is in Zee
land een zeldzaamheid.
De uitvoering van de Deltawerken (die het verloren gaan van eb en vloed
op sommige plaatsen met zich meebrengt) maakte andere oplossingen nood
zakelijk. Afwateringsstelsels in Zuid—Beveland b.v. zijn omgelegd van
de Ooster- naar de Westerschelde, welke laatste rivier volledig open
blijft.
In de loop van de geschiedenis hebben zware stormvloeden Zeeland vele
malen geteisterd. De laatste grote watersnood is die van 1 februari
1953 toen grote delen van de provincie verdwenen onder de golven:
Schouwen—Duiveland, Noord—Beveland, Tholen en Sint-Philipsland, alsmede
gedeelten van Zuid-Beveland. In Zuidwest Nederland kwamen 1.835 mensen
om in de golven en verdronken tienduizenden stuks vee. De schade aan
grond en gebouwen liep in de honderden miljoenen. Bij de grond was het
grootste probleem de totale verzilting door het zoute buitenwater het
geen bij het herstel extra problemen met zich meebracht. Na deze ramp
besloot het Nederlandse parlement
door aanvaarding van de Deltawet
dat alle zeegaten in Zuidwest Nederland met uitzondering van de Nieuwe
Waterweg en de Westerschelde zouden worden afgesloten.
De gigantische waterstaatkundige operatie kreeg de naam Deltaplan.
In de loop van de jaren zestig en zeventig hebben zware dammen, bere
kend op stormvloeden, met een totale lengte van enkele tientallen kilo
meters de oude zeedijken
bij elkaar honderden kilometers lang
ver
vangen.
Zoals reeds gezegd was het de bedoeling de Oosterschelde in 1978 her
metisch af te sluiten van de Noordzee. De latere plannen voorzagen in
een in 1985 te voltooien operatie waarbij de Oosterschelde open blijft
(de getijwerking grotendeels zal behouden) maar kan worden gesloten bij
dreigende stormvloed (dit zal 1986 worden). In de omgeving van Yerseke
zal het getijverschil na uitvoering van het plan nog 77 procent van het
huidige verschil bedragen.
Tegen de volledige afsluiting was namelijk in toenemende mate verzet
gerezen. Dat verzet kwam niet alleen van de zijde der natuur— en
milieubeschermers (die van mening waren dat een zo uniek gebied als de
—

-
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Oosterschelde behouden diende te blijven) maar ook van de kant van de
oester- en mosselkwekers (die er op wezen dat afsluiting zonder meer
het einde zou betekenen van de cultures). Gemeend werd dat de beoogde
veiligheid
voornaamste doelstelling van de Deltawet
ook zou kunnen
worden bereikt door verhoging van de ongeveer 245 km lange dijken langs
de Oosterschelde.
In 1973 stelde de regering een commissie van deskundigen in die moest
adviseren over de vraag: afsluiten of niet? Belangen van veiligheid en
van milieu moesten tegen elkaar worden afgewogen. In maart 1974
adviseerde de commissie tot afsluiting door middel van een poreuze dam
van blokken. Nadere studies van rijkswaterstaat wezen uit dat het best
een gigantische pij lerdam zou kunnen worden gebouwd. Daarbij zullen
tussen 66 betonnen pijlers stalen schuiven komen te hangen. De schuiven
zullen worden neergelaten als een stormvloed dreigt. Ter verkleining
van het komgebied van de Oosterschelde worden in het oostelijke deel de
Philipsdam en de Oesterdam aangelegd. Verder zijn over een lengte van
ongeveer 150 km de dijken rond de zeearm gedeeltelijk verhoogd om de
overstromingsrisico’s tot 1986 te verkleinen.
Met het oog op de inrichting en het beheer van de Oosterschelde in de
toekomst heeft midden 1981 de Stuurgroep Oosterschelde (waarin de
provincie Zeeland, de gemeenten rond de zeearm en vele Haagse depar
tementen samenwerken) een ontwerp—beleidsplan opgesteld na uitgebreid
overleg en inspraakprocedures. Daarin wordt als hoofddoelstelling voor
inrichting en beheer het behoud en zo mogelijk versterking van de
natuurlijke waarden van de Oosterschelde genoemd. Aan deze doelstelling
moeten andere functies ondergeschikt worden gemaakt, zoals de visserij
en de recreatie. Tot 1990 b.v. mag het aantal vaste ligplaatsen voor
jachten met niet meer dan duizend toenemen (Colijnsplaat, Zierikzee,
Goes en Wemeldinge).
Langs de Westerschelde en ook aan de Noordzeekust zijn in de loop van
de jaren over vele tientallen kilometers de zeeweringen op deltahoogte
gebracht, d.w.z. zodanig verhoogd dat zij een ernstiger stormvloed dan
die uit 1953 zullen kunnen doorstaan.
-

-

GESCHIEDENIS
Duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling is de geschiedenis
van de mens in Zeeland begonnen. Stenen punten van pijlen die van om
streeks 9000 jaren voor Christus moeten dateren zijn in Zeeuwsch-Vlaan
deren gevonden. Geweien van reuzenherten zijn uit de Westerschelde op
gedregd. Twee eeuwen voor onze jaartelling zouden zich in Zeeland de
eerste landbouwers hebben gevestigd. En 1200 jaar later was er een voor
die tijd druk verkeer tussen Engeland en de delta aan de lage landen.
Een duinenrij , hier en daar door een riviermonding onderbroken, strekte
zich aan het begin van onze jaartelling uit langs de kust. Daarachter,
tot de zandgronden van Brabant, was er een veengebied, doorsneden door
kreken. Veeboeren woonden op de hogere veengronden. Zij maakten zelf
hun aardewerk of lieten het komen uit fabrieken in de Rijnstreek en
Lotharingen.
In Aardenburg (Zeeuwsch-Vlaanderen) is veel gevonden dat herinnert aan
de periode dat de Romeinen daar verbleven. In die tijd moet ook Domburg
van belang zijn geweest, als uitvals- en invalshaven voor Engeland. Na
een hevige storm in 1647 kwamen van onder de duinen resten te voor—
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schijn van een aan de godin Nehalennia gewijde tempel en votiefstenen,
door opvarenden gewijd aan de godin uit dankbaarheid voor hun behouden
overtocht. Eeuwen later, in de jaren zeventig van deze eeuw, zijn uit
de Oosterschelde nog veel meer resten en stenen voor Nehalennia opge
vist.
Drie eeuwen na Christus wordt Zeeland grotendeels overstroomd; aan de
bewoning komt een einde. Van de 8e tot de 10e eeuw moet er een inten
sief handelsverkeer zijn geweest met Engeland. In die tijd houden ook
de Denen Walcheren een tijdje bezet. Na hun vertrek wordt een keten van
burchten gebouwd vanaf de kust van Frankrijk tot aan Burgh op Schouwen.
De burchten hebben ook gediend als schuilplaatsen tegen spring- en
stormvloeden, evenals de lage terpjes die in de 10e eeuw werden opge
worpen.
Geleidelijk aan komen inpolderingen op gang, met spa en manden als
voornaamste gereedschap. De 12e eeuw kenmerkt zich door een bevolkings
explosie, die in de volgende eeuw tot het ontstaan van een groot aantal
kerkdorpen zal leiden. Tot aan de Oosterschelde is Zeeland in die dagen
Vlaams gebied. Middelburg krijgt stadsrechten in 1217, van een Vlaamse
gravin en een Hollandse graaf. Zierikzee is de tweede stad, met schepen
varende naar vele landen. Er komen polderbesturen die tot aan de Franse
tijd hun eigen karakter houden. Bedijkingen smeden kleine eilanden
aaneen tot grotere eenheden.
Op de schorren en slikken van Zeeuwsch-Vlaanderen vinden schapen hun
voedsel. Er ontstaat een wolhandel. Abdijen en kloosters zijn hier
machtige instellingen. Zij breiden hun gebied sterk uit en leggen de
grondslag voor een rationeel landbouwbeleid.
Vlaamse en Brabantse gotiek zetten hun stempel op vele kerken en stad—
huizen in de provincie. Architecten, schilders en beeldhouwers vinden
een goed klimaat voor hun activiteiten.
De 16e eeuw is een tijdperk van economische bloei en neergang, van oor
logen en van watervloeden: op 5 november 1530, St. Felix quade Sater
dach, verdwijnen Noord-Beveland, Borsele en Sint-Philipsland voor tien
tallen jaren onder water. In 1574 gaat o.a. Middelburg over naar
Oranje. De kloosterlingen verlaten de Abdij en niet veel later neemt
het bestuur bezit van het complex. Het maatschappelijke en culturele
leven krijgt een belangrijke impuls door de komst van Vlamingen na de
val van Antwerpen in 1585.
In 1631 komt een einde aan de geschiedenis van de eens zo trotse stad
Reimerswaal: het gevecht met de elementen is verloren.
De 18e eeuw brengt een economische teruggang, maar een sterke opleving
op allerlei terreinen van wetenschap. In 1769 wordt het Zeeuwsch Ge
nootschap der Wetenschappen opgericht. Het exploiteert een museum dat
wel eens een rariteitenkabinet is genoemd. Het is ook de tijd van de
Zeeuwse geschiedschrijver Smallegange en de schrijfster Betje Wolff.
De Franse tijd brengt o.a. de opheffing van de ambachtsheerlijkheden
met zich mee. De scheepvaart wordt lam gelegd en de Zeeuwse steden
verpauperen. Alleen de landbouw kan zich handhaven. In 1809 wordt de
Wilhelminapolder op Zuid-Beveland ingedijkt. Hij zal zich ontwikkelen
tot een vooraanstaand landbouwbedrijf op een grotere schaal dan de ge
middelde Zeeuwse landbouwbedrijven.
In 1868 wordt de spoorlijn van Bergen op Zoom in gebruik genomen. Vijf
jaar later wordt hij doorgetrokken tot Vlissingen. Dan zijn ook gereed
het Kanaal door Walcheren en de Vlissingse havenwerken. Kort daarna
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wordt de scheepsbouwmaatschappij “De Schelde” opgericht. Zij zal tot de
dag van vandaag enkele duizenden mensen werk en brood verschaffen.
De eeuwwisseling laat een nieuw openbaar vervoermiddel zien: de stoom
tram. Eerst tussen Vlissingen en Middelburg, later ook op Schouwen
Duiveland. In 1928 zal een brug over de Eendracht het eiland Tholen
uit zijn isolement verlossen.
De tweede wereldoorlog laat zijn sporen in Zeeland achter. Een Duits
bombardement op 17 mei 1940 verwoest het centrum van Middelburg. De
provinciale vloot van veerboten gaat bijna geheel verloren. In oktober
1944 zetten
door een bombardement van de zeedij ken
de geallieerden
Walcheren onder water om door het verdrijven van de Duitsers de vaar
weg naar Antwerpen vrij te maken. Bij oorlogshandelingen wordt West
Zeeuwsch-Vlaanderen grotendeel verwoest. Schouwen-Duiveland zucht in
de winter van 1944 op 1945 onder Duitse terreur,
De wederopbouw komt door gebrek aan materiaal en werktuigen moeizaam op
gang. Als de situatie weer vergelijkbaar is met die van voor de oorlog
slaat de watersnood op 1 februari 1953 toe. Opnieuw volgt een periode
van opbouw en herstel. Nieuwe economische impulsen zijn van de laatste
tien tot vijftien jaar. Thans is de provincie geheel ontsloten.
-

-

Middelburg, september 1981
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