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De tien polders waaruit het waterschap "De Haagse Beemden"
gevormd is, zijn: "Abroek", "Hintelaken", "Asterd", "Buitendijks
Slangwijk", "Lange Bunders en Slangwijk", "Rooskensdonk, Hooij~

endonk, Werft en Kraaijennest", "Weimeren", "Halle en Strijpen",
"de Polder van Zwartenberg" en "de Oostpolder onder Etten~

Leur". Deze namen dateren vermoedelijk allen van oudsher. Zo
vonden wij Zwartenberg (Nigro Monte) reeds genoemd in 1286 1 );

en sprak men in 1383 al over de "Oyendonxken dijke".2) Halle werd
in 1468 3) en Abroek in 1469 4) genoemd.

Gaan wij nu de oudste vestbrieven van Prinsenhage na, die in
het register van vestbrieven der stad Breda van 1499-1502 zijn
ingeschreven, dan vinden we in 1499 "Lange Buijnder", "Halle
opte Strijpen", "Wijmer buyten ende bynnendijcx", "Astaert" en
in 1500 nog "Slanckwijck" en "Crayennest" genoemd. ö) Alleen
van de Oostpolder onder Etten-Leur, Hintelaken, Rooskensdonk
en Werft valt in deze jaren niets te ontdekken.

Vóór de totstandkoming van het waterschap "De Haagse
Beemden", dat uit tien andere waterschappen gevormd is, zijn tien~

tallen jaren verlopen, waarin het vanwege de tegenstand der inge
landen van deze waterschappen onmogelijk bleek. om tot vereniging
te geraken. Het doel van en de tegenstand tegen deze vereniging
moge blijken uit de beschrijving van het verhandelde in deze
jaren. 6)
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Het voorspel (1879-1884)

Enige ingelanden van de waterschappen Hintelaken, Asterd
en Lange Bunders en Slangwijk richtten reeds in 1879 een adres
aan de Provinciale Staten, inhoudende een verzoek tot vereniging
van deze drie polders. Direct was er tegenstand van de dijkgraaf
van Lange Bunders en Slangwijk. die daarvoor een adres richtte
aan Gedeputeerde Staten.

Deze' zaak werd door Gedeputeerde Staten eerst voorgelegd
aan het bestuur van Hintelaken om bericht en beraad te verkrij~

gen. Hiertoe werd op 3 December 1879 een bestuursvergadering
belegd, waarbij de secretaris~penningmeesterwerd opgedragen een
rapport op te maken. dat in hoofdzaak zou inhouden, dat de be~

doelde vereniging in het algemeen belang was en het enige middel
om een flinke waterkering aan de rivierzijde te maken; dat het
echter niet wenselijk was om Abroek ook er in op te nemen, als
zijnde deze polder geheel van de overige gescheiden door "de
Hooge Dreef van den Emer" en verder dat ten onrechte door
bovengenoemde dijkgraaf werd beweerd, dat bij die vereniging
eigenbelang van Hintelaken zou voorzitten. Op verzoek van Gede~

puteerde Staten werd een algemene vergadering op 15 December
bijeengeroepen. om het gevoelen der ingelanden omtrent een even~

tue1e vereniging te vernemen. Nadat de secretaris~penningmeester

in deze vergadering door een der ingelanden daarover een vraag
was gesteld, deelde hij mede, dat de omslag gedurende 13 jaar voor
elk der drie polders gewoonlijk twee gulden per ha. om de twee
jaar geweest was en slechts bij buitengewone reparaties hoger.
Hierbij werd echter opgemerkt. dat alle drie genoemde polders bij
reparaties in één van hen belang hadden. daar ze niet door dijken
van elkander gescheiden waren. Bij de bespreking om ook Abroek
in de vereniging op te nemen, hetwelk de meergenoemde dijkgraaf
in zijn adres had opgemerkt. werd dit om dezelfde reden als in de
voorgaande bestuursvergadering niet wenselijk geacht. Men
bracht in deze vergadering eveneens ter sprake Kraaijennest in
de vereniging op te nemen. doch dit werd afgewezen met de op-
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merking, dat dit dan van die polder zelf moest uitgaan. Dat eigen~

belang der ingelanden van Hintelaken zou voorzitten, dit alweer
volgens meermalen genoemde dijkgraaf, werd bij deze vergadering
weerlegd door de opmerking, dat van de 17 adressanten slechts
3 uitsluitend hun gronden in Hintelaken hadden liggen en 3 tevens
nog gronden in de andere 2 genoemde polders hadden, terwijl de
11 overigen hun gronden in Asterd en Lange Bunders en Slangwijk
bezaten. Hierna werd een motie in stemming gebracht van dezelfde
strekking als het rapport bedoeld in de bestuursvergadering, hetwelk
met algemene stemmen werd aangenomen. Het genoemde rapport
werd daarop in de bestuursvergadering van 23 December gear~

resteerd.
In Lange Bunders en Slangwijk werd dezelfde zaak op 7 Fe~

bruari 1880 in de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter
tafel gebracht. Daarin verklaarde de dijkgraaf zich een pertinent
tegenstander van de vereniging en zag in het request grotendeels
eigenbelang. Hij vond een stemming de eenvoudigste manier om
de ingelanden hierover te horen. Hierop werd echter opgemerkt.
dat men natuurlijk met een stemming moest eindigen, doch wel
eerst het gevoelen en de argumenten van vóór~ en tegenstanders
wilde vernemen. Van de zijde der voorstanders werd daarna o.a.
naar voren gebracht, dat alléén door de vereniging een goede
waterkering tot stand kon komen, dat die vereniging dan ook
noodzakelijk was en dat een polder van meerdere omvang ook meer
gewicht in de schaal zou leggen, als er iets te verzoeken of bewerk~
stelligen zou zijn; terwijl de drie polders daarbij zeer gemakkelijk
door één bestuur konden beheerd worden, daar zij tengevolge van de
kronkelingen van de rivier de Mark in een cirkel waren gelegen
en daardoor zeer nabij elkander. Met betrekking tot een vraag
hierover gaf de secretaris~penningmeestereen overzicht van de
kosten voor de drie polders. die nagenoeg hetzelfde bleken te zijn.
Na een opmerking dat men tot dan toe slechts vóór~ en nog geen
tegenstanders gehoord had, zei de dijkgraaf dat over het tegen
"een geheimzinnige sluier" lag. Hij was niet voor grote water~

schappen, zo zei hij, en merkte op dat als men in het toenmalige
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ongelukkige waterjaar over de meeste gronden niet talrijke water~

schapsbesturen had gehad. die allen de handen ineen hadden ge~

slagen. het er slecht uitgezien zou hebben. De hierop volgende
stemming leverde 26 stemmen tégen en 6 vóór de vereniging op.

Het archief van het waterschap Asterd geeft geen enkele aan~

wijzing hoe deze zaak aldaar behandeld is.
De vereniging heeft zoals bekend nooit doorgang gevonden.
Op 25 Mei 1881 zond de Hoofdingenieur van de Provinciale

Waterstaat bij en in opdracht van Gedeputeerde Staten een ont~

werp~besluit in. waarbij al de gronden gelegen ten W. en ten Z.
van de rivier de Mark. en uitwaterende op het gedeelte van deze
rivier tussen Breda en de Zwartenbergse polder, zouden worden
verenigd tot één waterschap onder de naam van "De Haagse
Beemden".

Deze naam werd gekozen omdat die in deze streek vrij alge~

meen bekend was en op alle officiële kaarten voorkwam. Dit ont~

werp~besluitomvatte. behalve de waterschappen Buitendijks Slang~

wijk (in het archief van deze polder bewaarde gedrukte ontwerp
besluit is het echter met inkt toegevoegd. hetgeen ook pas in 1884
kan geschied zijn) en de polder van Zwartenberg. alle in de aan
vang van dit artikel genoemde polders. die allen rechtstreeks op
de Mark uitwaterden. met uitzondering van de Oostpolder, die
gedeeltelijk op de Leurse haven en gedeeltelijk door Halle en
Strijpen op de Mark uitwaterde. Het grote voordeel van die ver~

eniging werd genoemd, dat de gemeenschappelijke belangen door
één en hetzelfde bestuur zouden worden behartigd. Verbetering
der waterlossing door verwijdering der sluizen en watergangen of
zelfs door het oprichten van een stoomgemaal en verbetering der
waterkering door ophoging der Markdijken zou eerst met vrucht
ter hand genomen kunnen worden. wanneer het niet meer moge~

lijk was. dat een der belanghebbende zelfstandige onderdelen de
vereiste medewerking onthield.

Het genoemde ontwerp~besluitwerd bij de betrokken besturen
door Gedeputeerde Staten ingezonden. Op 16 Juni belegden de
besturen van Asterd en van Lange Bunders en Slangwijk en op
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17 Juni het bestuur van Hintelaken hiervoor vergaderingen, waar
uit bleek, dat zij over het algemeen ingenomen w(..ren met de voor~

genomen verandering en het als een bepaalde verbetering be
schouwden. Minder bijval vond echter het plan om ten N. en ten
O. de grens door de buitenteen van de linker Markdijk te nemen,
daar dan de voor de dijken der verschillende polders gelegen hil~

len buiten het nieuw te vormen waterschap zouden blijv~il Het
bestuur van de Oostpolder schreef op 22 Juni aan Cedep'lteerde
Staten, dat het hun niet billijk voorkwam om de Oostpolder ge~

legen onder Etten en Leur te verenigen met al die kleine water~

schappen onder Princenhage, wijl eerstgenoemde ter qrootte van
ca. 200 ha. toch een geheel zelfstandig lichaam uitmaakte zonder
enige gemeenschap met laatstbedoelden te hebben en dat de Oost
polder geen water door de Haagse Beemden, maar alleen door
drie sluizen in de Leurse haven ontlastte. Zij drongen daarom ook
aan op uitzondering van de Oostpolder.

In de archieven der overige waterschappen is hierover niets
te vinden.

Gedeputeerde Staten zonden op 20 October 1881 een circu~

laire rond, waaruit bleek, dat bij besluit van de vergadering van
Provinciale Staten van 5 October aan hen een adres van het
Heemraadschap van de Mark en Dintel was gezonden om onder
zoek te doen en verslag uit te brengen aangaande een bijdrage in
de kosten van werken tot verbetering van de waterafvoer van de
rivier de Mark en Dintel. Dit adres met de daarbij ingezonden
plannen hadden zij in handen gesteld van de Hoofdingenieur van
de Provinciale Waterstaat, die op 17 October hierop bericht had
gestuurd, hetwelk in die circulaire was weergegeven. De genoemde
plannen omvatten 1° een uitwateringskanaal, uitgaande van de
rivier de Mark bij Terheyden naar de Amer; 2° het bouwen van
een schut~ en ontlastsluis in de Mark; 3° het op enkele punten
verruimen en afsnijden van twee bochten van de rivier de Mark
en 4° het verdiepen der rivier beneden de genoemde schut~ en
ontlastsluis. De genoemde Hoofdingenieur merkte bij zijn bericht
naar aanleiding van de vereniging der waterschappen, zoals die
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door Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten was voorge
steld, op, dat de gemeenschappelijke uitwatering bij eventuele ver
eniging zeker zeer gemakkelijk tot stand zou kunnen komen, waar
door een belangrijke streek op afdoende wijze van overlast van
water bevrijd zou zijn. Uit de circulaire bleek ook, dat de betrok
ken besturen reeds waren gehoord. Misschien slaan daarop de twee
brieven van dezelfde strekking die door de besturen van Halle en
Strijpen en van Weimeren op 9 September 1881 in antwoord op
de missive van 11/20 Augustus 1881 aan Gedeputeerde Staten
werden gezonden. Zij schreven namelijk, dat het hun wens was,
dat er een uitwateringskanaal tot stand zou komen, waardoor het
overtollige water geloosd en hun gronden van overstroming be
vrijd zou kunnen worden; wat echter het plan betrof, schreven zij,
was het moeilijk hun gevoelen daarover uit te brengen, dewijl zij
geen deskundigen waren.

De plannen tot vereniging der waterschappen werden echter
door Gedeputeerde Staten op verzoek van de "Bijzondere Com
missie voor de Waterschappen uit de Staten" aangehouden met
het oog op de bovengenoemde plannen tot verbetering van de
waterafvoer. Toen echter bleek, dat deze verbetering niet verwacht
kon worden, zonden Gedeputeerde Staten in 1881 het ontwerp
besluit van 1881 nogmaals aan de diverse besturen toe, om te
vernemen of de bezwaren tegen de oprichting van het waterschap
alsnog konden worden opgelost en met het verzoek hun mede
te delen of aan de vroeger te kennen gegeven bezwaren op enige
wijze kon worden tegemoet gekomen.

Het bestuur van Buitendijks Slangwijk ging met deze ver
eniging niet accoord en voerde als bezwaar aan, dat het te vormen
waterschap te uitgestrekt zou worden. Aangezien deze polder
bovendien buiten de verhoging van de dijk gelegen was, verzocht
het, indien toch een vereniging tot stand mocht komen, daarbuiten
gelaten te worden. Het bestuur van de Oostpolder antwoordde
dat aan hun in 1881 geopperde bezwaren tegemoet gekomen kon
worden door deze polder een zelfstandig lichaam te laten blijven.
Het pleitte wel voor een kade tussen hun waterschap en dat van

139



Halle en Strijpen. Ook deze keer is het plan om tot vereniging
te komen op niets uitgelopen.

Nieuwe initiatieven (1908-1931)

Eerst 24 jaar later vinden wij weer iets. In Juli 1908 werd
door eigenaars van gronden langs de rivier de Mark, behorende
tot de waterschappen Abroek tot en met Halle en Strijpen, zoals
de ondertekenaars zich noemden, een request bij Gedeputeerde
Staten ingediend met het verzoek in overweging te willen nemen
om ten behoeve van de waterkering een dijkbestuur op te richten,
dat evenals een waterschapsbestuur een bijdrage van de verschil~

lende waterschappen zou kunnen vorderen, naar evenredigheid
van de lengte waarmede zij aan de rivier de Mark gelegen waren.
Dit request werd aan de besturen van de bedoelde waterschappen
toegezonden om bericht hierover te verkrijgen. Het bestuur van
Halle en Strijpen antwoordde, dat de dijken langs de rivier de
Mark werkelijk op sommige plaatsen dringend verbetering be~

hoefde; dat ook niet ontkend kon worden, dat herstellingen door
het ene waterschap gedaan geen waarborg tegen overstromingen
opleverden, wanneer niet de dijken van een naburig waterschap
werden hersteld; het stemde daarom in met het denkbeeld een af~

zonderlijk dijkbestuur in te stellen. Het bestuur van Abroek daaren~

tegen antwoordde, dat bij de ondertekenaars van het request geen
ingelanden van Abroek waren en dat deze het deden voorkomen
alsof Abroek enige gemeenschap met de overige polders had; dat
het echter door hoger gelegen gronden geheel en al van deze ge~

scheiden was, zodat bij overstromingen volstrekt geen water van
Abroek in die polder of omgekeerd kon komen. Zodat het hun niet
wenselijk voorkwam bij al die verschillende kleine waterschappen
nog een afzonderlijk dijkbestuur op te richten, waardoor het aan~

tal corporatiën nog met één zou worden vermeerderd. Beter leek
het hun door samenvoeging het aantal te beperken, zo mogelijk
tot één degelijk bestuur, waardoor het grote aantal functiën met
de daaraan verbonden bespottelijk lage jaarwedden zouden kunnen
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vervallen. Bij de andere waterschappen is hierover niets te vinden.
Een dergelijk afzonderlijk dijkbestuur heeft echter niet bestaan.

Eind 1917 schreef de secretaris van Weimeren een brief aan
de voorzitter van de Vereniging van Waterschapsambtenaren in
Noordbrabant, waarbij hij om raad verzocht voor het opstellen
van een adres aan Gedeputeerde Staten tot het verkrijgen van een
waterkering, waardoor alle gevaar van overstromingen, die ieder
jaar bij hoge waterstand voorkwamen, zo goed als geweken zou
zijn. Volgens hem was het indienen van zo'n adres geadviseerd aan
de voorzitter van een der waterschappen. Volgens zijn aantekening
is op deze brief nooit antwoord ontvangen. Het bestuur van
Weirneren intussen zag de noodzaak van samenwerking wel in en
nodigde daarom de andere besturen uit tegenwoordig te willen
zijn op de vergadering van 22 Maart 1918 teneinde tot overeen~

stemming te geraken, omtrent de te nemen maatregelen tegen de
telkens voorkomende overstromingen van de weilanden "aan deze
zijde van de Mark vanaf de gemeente Breda tot de polder van
Zwartenberg". Van deze vergadering zijn geen notulen bewaard.
Maar vermoedelijk spruit het volgende eruit voort. In de gewone
jaarvergadering van Halle en Strijpen van stemgerechtigde inge~

landen gehouden op 13 April 1918 werd op de vraag, of het water~
schap bereid zou zijn een evenredig deel van de kosten van onder~

zoek omtrent een op te richten stoomgemaal te dragen, met 14
stemmen tegen 1 ontkennend geantwoord. In de vergaderingen
van Weirneren van 20 April, van Rooskensdonk, Hooijendonk,
Werft en Kraaijennest en van Hintelaken van 27 April daaren~

tegen werden de besturen gemachtigd pogingen aan te wenden tot
verkrijging van een plan ter verbetering van de dijk langs de Mark,
zo nodig met een stoomgemaal, terwijl in de vergadering van
Asterd van 27 April de stemmen hierover staakten. In de archieven
der overige polders is over deze zaak niets te vinden, maar ook
dit plan is nooit uitgevoerd.

Nog in dezelfde maand verzochten Gedeputeerde Staten naar
aanleiding van een bij hen ingediend adres inzake de overstromin~

gen, die van tijd tot tijd voorkwamen, om bericht aan het bestuur
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van Weimeren en nog in September van hetzelfde jaar aan het
bestuur van Halle en Strijpen. Die overstromingen waren volgens
de adressant te wijten aan de nalatigheid van ingelanden van de
verschillende polders en van de bovengenoemde twee besturen.
deze ontkenden dit echter. De adressant stelde waarschijnlijk ook
een gemeenschappelijke regeling voor. want bij de antwoorden
kwam naar voren. dat de vroeger aangewende pogingen tot ver~

betering der waterkering steeds schipbreuk hadden geleden, omdat
de 9 verschillende waterschappen, die daarbij betrokken waren.
zodanige tegenstrijdige belangen hadden. dat tussen hen geen
samenwerking kon worden verkregen.

Het bestuur van Halle en Strijpen deelde al direct mede, dat
wegens de grote kosten. de grote watertoevoer van buitenaf en de
ligging ten opzichte van de andere waterschappen. alsmede de
geringe waarde van vele percelen in hun waterschap, het niet
wenselijk was aan een dergelijke regeling deel te nemen. Het
bestuur van Weimeren had op dit punt vermoedelijk een andere
mening, want het voerde aan, dat zolang de behartiging der be~

langen van de eigenaren over zoveel verschillende waterschappen
was verdeeld en geen inrichting aanwezig was om het overtollige
water te verwijderen, van een afdoende verbetering. die ongetwij~

feld grote kosten met zich zou brengen, wel niets zou komen.
Op 24 April 1920 werd in de vergadering van stemgerechtigde

ingelanden van Weirneren door een der ingelanden het voorstel
gedaan plannen te overwegen om vanwege hun waterschap een
actie te voeren, die leiden zou tot vereniging der verschillende
waterschappen. Zulks met het doel het aanbrengen van grote dijk~

verbeteringen langs de Mark te vergemakkelijken. De voorzitter
bracht naar voren, dat reeds vroeger door hem besprekingen tot
dit doel met andere waterschapsbesturen waren gevoerd, die afge~

sprongen waren op de geringe medewerking door hem van ver~

schillende zijden ondervonden. De daarop volgende algemene
vergadering van 29 April 1922 discussieerde nog lang over dit
punt, doch daar geen vooruitzichten op gunstige resultaten be~

stonden, werd van het maken van plannen afgezien. Dezelfde

142



ingeland verzocht in de vergadering van Lange Bunders en Slang~

wijk van 30 April 1921 de mening te mogen vernemen over het
denkbeeld om de verschillende polders onder Princenhage tot één
waterschap te verenigen. Uit de besprekingen. die toen over dit
onderwerp volgden, bleek dat de meesten bereid waren mede te
werken aan datgene. wat tot bescherming tegen overtollig water
kon leiden.

In 1925 maakten Gedeputeerde Staten de zaak der vereniging
nog eens algemeen aanhangig. Aan alle betrokken besturen zonden
zij op 25 Februari van dat jaar een brief met drie afschriften van
aan hen gezonden stukken met het verzoek hierop van beraad te
dienen. De eerste bijlage was een ingezonden stuk in de "Mede
deelingen van den Kring Breda van de Coöperatieve Handels
Vereniging Nederlands Christelijke Boerenbond". van 15 November
1924, waarin de wenselijkheid tot samenvoeging der onderscheidene
waterschappen werd betoogd, om tot een behoorlijke ontwatering
van de Haagse Beemden te komen. De tweede bijlage was een
schrijven van het gemeentebestuur van Princenhage van 4 Decem~

ber 1924, aan wie door Gedeputeerde Staten bovengenoemd in~

gezonden stuk was toegezonden. Daarin betuigde dit bestuur zijn
instemming met het voorgaande en vond de indeling van Kroeten
bijvoorbeeld bij Asterd of Hintelaken van groot belang. Bovendien
verwees zij naar een rapport, dat in 1916 hierover was opgesteld
door de secretaris van de Boerenbond in opdracht van de Directeur
Generaal van de Landbouw te .s Gravenhage en dat o.a. vermeldde,
dat bij nalatigheid van één polder ook de andere polders daar
last van ondervonden, omdat zij allen één dijk langs de rivier de
Mark hadden ter lengte van ruim 1~ uur gaans. De derde bijlage
was een antwoord van 13 Februari 1925 van de Hoofdingenieur
van de Provinciale Waterstaat. die de beide voorgaande stukken
bij schrijven van 12/17 December 1924 van Gedeputeerde Staten
had toegestuurd gekregen. Het hield in, dat hij ook zijn instemming
met het voorgaande betuigde. Verder schreef hij nog. dat het voor
het verkrijgen van een doelmatige begrenzing van het belangheb~

bende gebied gewenst zou zijn. dat enige tussengelegen kleine
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gebieden mede in het nieuw te constitueren waterschap zouden
worden opgenomen, evenals het lage gebied van Kroeten en qe
Oostpolder, welke laatste door zijn lage ligging dezelfde last van
waterbezwaar had als de andere polders.

De verschillende waterschapsbesturen deelden in de maand
April in antwoord hierop mede, dat zij de samenvoeging niet wen~
selijk achtten. Het bestuur van Asterd merkte daarbij nog op, dat
het geen bezwaar had tegen indeling van Kroeten bij haar polder,
terwijl het bestuur van Hintelaken dat niet practisch voorkwam.

Het bestuur van de Oostpolder had reeds in Maart geant~

woord, dat zij wel met de vereniging kon instemmen, doch dat zij
daarbuiten wenste te blijven, daar haar polder een goede afwate~

ring door drie sluizen in de Leurse haven had.
Bij deze hernieuwde poging om tot vereniging te komen lieten

Gedeputeerde Staten het niet. Zij zonden op 9 September wederom
een schrijven, waarin zij mededeelden, dat het gebleken was, dat
welhaast alle waterschappen tegen de oprichting van het water~

schap "De Haagse Beemden" waren. De motieven hiertegen aan~

gevoerd kwamen volgens dit schrijven op het volgende neer: Het
waterschap zou een te grote uitgestrektheid hebben en de toestand
van afwatering was goed, terwijl door de aanleg van het Mark~

kanaal geen te hoge waterstanden meer te duchten zouden zijn. Op
deze punten reageerden zij nu als volgt: dat een waterschap met
een lengte van ca. 20 km te uitgestrekt zou zijn om door één bestuur
te worden overzien, behoefde geenszins te worden gevreesd, want
er waren zeer vele waterschappen in deze provincie met een uitge~

strektheid van meer dan 20 km. zonder dat er bezwaren dienaan~

gaande aan de dag gekomen waren; en dat er tengevolge van het
graven van een Markkanaal geen te hoge waterstanden meer te
duchten zouden zijn, moest als geheel onjuist beschouwd worden.
Zij verzochten aan het eind van hun schrijven uitdrukkelijk een
vergadering van stemgerechtigde ingelanden te beleggen en hun
de uitslag van de stemming mede te delen. Met uitzondering van
Abroek, dat op 26 September zo'n vergadering belegde, en van
de Oostpolder, werden in de maand November in alle polders
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buitengewone vergaderingen gehouden, teneinde de ingelanden in
kennis te stellen met plannen tot samenvoeging van de in de Haagse
Beemden gelegen polders met de Oostpolder onder Etten en Leur
tot één waterschap en hun de vraag voor te leggen of zij vóór~ dan
wel tegenstander waren van die oprichting. Het voorstel tot samen~
voeging werd in al deze vergaderingen in vele na breedvoerige
discussies tussen vóór~ en tegenstanders met meerderheid van
stemmen verworpen op motieven, die ongeveer overeenkwamen met
die door de besturen bij hun antwoorden in April aangevoerd. De
meeste polders bleken echter wel bereid plannen te doen opmaken
voor dijkverbetering en ontwatering met een kostenberekening
tegen een billijke bijdrage van ieder waterschap. In sommige verga~

deringen werd er zelfs over gesproken hiertoe een commissie in te
stellen. Van al deze vergaderingen werd door de betreffende be~

sturen verslag gedaan in December, waarin zij beweerden te be~

twijfelen of in de door Gedeputeerde Staten bedoelde waterschap~

pen van meer dan 20 km. lengte evenveel strijd moest worden
gevoerd als in de Haagse Beemden, zowel tegen rivierwater, als
tegen water dat van hoger gelegen gronden kwam binnenstromen,
zodat een voortdurend streng toezicht nodig was op dijken en
sluizen en alle binnen het waterschap gelegen sloten en waterlei~

dingen. Zij legden zich echter bij de mededeling neer, daar zij niet
in staat waren de vraag, wat tot die twijfel aanleiding gaf, te be~

antwoorden. Echter spraken zij met eerbiediging van de inzichten
der rapporteurs wel tegen, dat het onjuist was te veronderstellen,
dat door het graven van het Markkanaal geen te hoge waterstan~

den in de Mark meer te duchten waren. Zij deden dit zowel op
grond van verklaringen van personen, die ter plaatse de waterstand
gezien hadden, als op de verklaring van hen. die met de toestand
zeer wel op de hoogte waren; en verklaarden dat overtollig water
uit het Markkanaal gemakkelijk langs de Oosterhoutse haven kon
afstromen.

Tussen al deze bedrijven door werd in het bovengenoemde
orgaan van de Boerenbond van 16 Mei 1925 een artikel geschreven
en tevens door de voorzitter van deze bond op 29 Mei een schrijven
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met adressen van belanghebbenden aan Gedeputeerde Staten ge~

richt, waarbij verzocht werd bevorderlijk te willen zijn aan de ver~

eniging der verschillende waterschappen. In dezelfde maand echter
werd hiertoe door verschillende stemgerechtigde "ingelanden der
waterschappen in de Haagse Beemden onder Princenhage en Etten"
een request gericht aan Gedeputeerde Staten, waarbij zij schreven:
Ie dat zij de gronden, waarop bovenbedoeld verzoek steunde niet
konden onderschrijven; 2e dat zij zich niet met doel en strekking
daarvan konden verenigen; 3e dat zij van de inwilliging van dat
verzoek een uitwerking verwachtten, welke met de belangen van
de eigenaren in strijd zou zijn, omdat de uiteen gelegen ligging der
gronden productiever beheer niet mogelijk zou maken en ernstig te
vrezen zou zijn, dat die ligging een beletsel voor een degelijk bestuur
zou vormen en 4e dat zij zich daarom verklaarden voor handhaving
van de bestaande toestand en de hoop durfden uitspreken, dat aan
meerbedoeld verzoek geen gevolg zou worden gegeven. Het schijnt
dat Gedeputeerde Staten met hun antwoord gewacht hebben op de
uitslag van de voorgenoemde buitengewone vergaderingen; want
eerst op 28 April 1926 deelden zij aan de voorzitter van de Boeren~

bond mede, dat, nadat de besturen waren gehoord, gebleken was
dat de meerderheid der stemgerechtigde ingelanden tegen de ver~

eniging waren gekant. Onder deze omstandigheden, schreven zij,
hadden zij vooralsnog geen aanleiding kunnen vinden op het ver~

zoek van belanghebbenden in te gaan.
Dat niet alles langs de gebruikelijke weg gebeurde om tot

samenvoeging der waterschappen te geraken, moge blijken uit het
volgende. In de algemene vergadering van Rooskensdonk van 23
Juni 1930 kwam bij de besprekingen over het instellen van een
ontwateringscommissie uit de waterschappen in de Haagse Beem~

den aan het licht, dat handtekeningen werden geworven op een
adres om alle gronden in de Haagse Beemden tot één waterschap
te verenigen. De vergadering sprak haar afkeuring er over uit, dat
hiermede alleen in het geheim werd gewerkt en dat de voorstan~

ders van dit adres niet op de vergadering waren gekomen om hun
belangen te bespreken.
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Toen als gevolg van grote werkloosheid bij uitvoering van
werken met tewerkstelling van werklozen van Overheidswege
ruime bijdrage in de arbeidslonen konden worden verkregen,
wendde men andermaal tevergeefs pogingen aan om te komen tot
oprichting van een groot waterschap.

Bij de algemene vergaderingen, die in de jaren tussen 1925
en 1931 in de verschillende polders werden gehouden, werd her~

haaldelijk gesproken over de oprichting van een commissie tot het
instellen van een onderzoek naar de kosten van afdoende verbe~

tering van de waterstaatkundige toestand en in die kosten een
evenredig aandeel te dragen. Wanneer deze commissie is ingesteld
is niet te vinden. In Weirneren werd in de vergadering van 24 Juni
1930 de voorzitter opgedragen aan de samenstelling en werkzaam~

heid van de commissie voor de ontwateringsbelangen in de Haagse
Beemden mede te werken. In 1931 werden, behalve in Abroek en
de Oostpolder, - de notulen van Buitendijks Slangwijk over deze
jaren zijn niet bewaard gebleven - in de overige waterschappen
de voorzitters in hiertoe gehouden buitengewone vergaderingen op
18 en 19 Mei gemachtigd om stappen te doen tot het oprichten
van het waterschap De Haagse Beemden. Vermoedelijk werd deze
commissie, of althans een voorlopige, nog tussen 23 en 30 Mei
opgericht, hetgeen uit nader te noemen vergaderingen van Abroek
van 23 en van de Oostpolder van 30 Mei moet blijken. Zij zal dan
samengesteld geweest zijn uit de voorzitters van de verschillende
polders.

In de Oostpolder vinden wij, dat in de vergadering van stem
gerechtigde ingelanden van 15 Juni 1927 een ingeland rapporteerde
onlangs iets vernomen te hebben over plannen om een stoomgemaal
in de Haagse Beemden op te richten en dat hij vertrouwde dat de
Oostpolder daarmede gebaat zou zijn door minder last van water~

afvoer van die waterschappen te zullen hebben. Hierop deelde de
voorzitter mede, dat ruim twee jaar tevoren, dus in 1925, bij het
bestuur een schrijven was ingekomen van Gedeputeerde Staten
inzake de oprichting van het waterschap De Haagse Beemden.
Hierop was geantwoord, zoals wij hierboven beschreven zagen.
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Ten aanzien van Lange Bunders en Slangwijk bestonden bij
Gedeputeerde Staten in Augustus 1927 plannen om dit waterschap
met enkele percelen, die op deze polder uitwaterden, uit te breiden.
De beantwoording van het schrijven van Gedeputeerde Staten aan~

gaande deze zaak door het waterschapsbestuur werd o.a. vertraagd
door een onderzoek of het misschien gewenst zou zijn het water~

schap op te heffen en een nieuw in te stellen, dat bovendien nog een
of meer andere waterschappen zou omvatten. Eerst op 30 Juni 1928
schreven zij dan ook, dat de uitbreiding van hun waterschap met
genoemde percelen een bestaande onbillijkheid zou opheffen; zij
meenden dat van deze gelegenheid tevens gebruik kon worden ge~

maakt om een meer ingrijpende wijziging aan te brengen n.l. Asterd
en Buitendijks Slangwijk en nog verschillende buiten enig water~

schap gelegen percelen, w.o. de z.g. Hillen, met hun waterschap
te verenigen tot één waterschap. Zij deelden nog mee dat een be~

spreking hierover met Asterd geen resultaat opleverde, doch dat er
wel animo bij het bestuur en de ingelanden van Buitendijks Slangen~

wijk en eigenaren van percelen in de Hillen bestond. Het zou vol~

gens hun ook zonder Asterd gegaan zijn; maar indien met Asterd
dan zouden ook de Zuidwestelijk daarvan gelegen Kroeten, die hun
afwatering door Asterd hadden, daarin opgenomen moeten worden.
Evenals al de vorige pogingen om tot een vereniging tussen enkele
of meerdere waterschappen te komen is ook deze niet geslaagd.

Voortgang in de onderhandelingen (1931-1941)

In 1931 werden in de waterschappen Abroek en de Oostpolder
vergaderingen belegd over het al of niet opheffen van deze polders
en verenigen met het grote waterschap "De Haagse Beemden". Op
23 Mei werd de buitengewone vergadering in Abroek - welks in~

gelanden in 1925 verklaard hadden, dat hun waterschap bij de tot~

standkoming van één waterschap geen voordelen kon behalen, om
dat het door hoger gelegen weilanden als het ware van de overigen
afgesloten was en dat bij mensenheugenis het water slechts een
enkele maal schade aan de in de polder gelegen weilanden had
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berokkend -- gehouden. In deze vergadering was de Rijksland
bouwconsulent aanwezig. die de nodige inlichtingen verstrekte om'
trent de vorming van één groot waterschap. Hij merkte o.a. op dat
de landbouwbelangen van de industriële belangen gescheiden moes
ten blijven en dat daarom een scheidingslijn was getrokken op de
bestaande eigen weg van de Hollandse Kunstzijde Industrie. zodat
de gronden ten Z. van die weg. zijnde twee derde van de totale
grootte van Abroek. niet in het nieuw te vormen waterschap zouden
worden opgenomen. Daar er echter veel water uit Princenhage in
de polder Abroek afvloeide. zo zei hij. waren er billijkheidsgronden
het waterschap uit te breiden buiten de 9 bestaande polders tot een
omvang van ca. 4000 ha. Verder deelde hij mede, dat het in de
bedoeling lag. dat de voorzitters der 9 waterschappen gemachtigd
werden om als commissie aan de actie dienaangaande deel te nemen.
De vergadering besloot hiertoe op 8 Juni een stemming te houden.

Bij de vergadering van de Oostpolder, die op 30 Mei gehouden
werd. waren. behalve de genoemde Rijkslandbouwconsulent. ook
een lid van de Provinciale Staten. die aanwezig was als voorzitter
van de Boerenbond. en de Voorzitter van de voorlopige commissie
uit de waterschappen aanwezig. Na ampele besprekingen over het
vóór en tegen -- hier was vooral, zoals dit hiervoor reeds in vele
polders het geval was geweest. de financiële zijde een struikelblok.
-- waarin de voorzitter van de Boerenbond erop wees, dat de ver
eniging zo goed als tot stand was gekomen. bleek de meerderheid
tegen de opheffing van het waterschap en vereniging met "de
Haagse Beemden",

De vergadering van 8 Juni in Abroek gehouden. waarin een
verslag van de bovengenoemde vergadering van de Oostpolder werd
voorgelezen. bleek wel met meerderheid van stemmen voor de ge
noemde plannen: echter onder voorbehoud. dat de eigen weg van
de H.K.!. niet als dijk of anderszins mocht worden gebruikt en de
gronden ten Z. van die weg, die dus niet in het op te richten water
schap zouden worden opgenomen. in beheer zouden blijven bij het
Waterschap Abroek.

Na deze vergadering diende de commissie uit de waterschap-
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pen in de Haagse Beemden een verzoek in tot oprichting van een
centraal waterschap. Het te stichten waterschap zou naar het oor~

deel van deze commissie moeten omvatten de genoemde kleine
waterschappen, de lage gronden buiten waterschapsverband ge~

legen en de hoge gronden, welke door het lage gebied afwaterden
op de rivier de Mark en de Leurse Haven. Het lag niet in de bedoe
ling om de polder van Zwartenberg, alsmede de langs dit water~

schap gelegen oevergronden onder het te stichten waterschap te
brengen. Het doel van het waterschap zou zijn: Ie Het verhogen
en verbeteren van de kaden langs de Mark en de Leurse haven; en
2e Het stichten van een bemaling voor het verbeteren van de water~

staatkundige toestand in dit gebied.
Hoewel een spoedige verwezenlijking van deze doeleinden

voor het betrokken gebied der Haagse Beemden ten zeerste tot
voordeel zou zijn geweest. was het niet toelaatbaar dit te bevorde
ren, zolang niet vaststond, of ophoging van de kaden zonder be~

zwaar voor de afwatering van de Mark mogelijk zou zijn. De fei
telijke toestand was immers zo, dat het gebied der Haagse Beemden
in perioden van grote waterafvoer als boezemgebied van de Mark
dienst deed. Om deze reden schortte men de oprichting van een
groot waterschap voorlopig op.

In de notulen van Asterd van 24 Juni 1933 vinden we, dat de
aandacht van dit bestuur gevraagd werd voor pogingen om de
aanleg te verkrijgen van een ringvaart. welke bestemd zou zijn om
het van de hoge gronden afvloeiende water langs andere wegen
naar de Mark te laten afstromen. Ook dit blijkt slechts bij pogingen
gebleven te zijn.

Ruim twee jaar nadat ook Abroek de oprichting goedgekeurd
had, nodigde de voorzitter van de Bijzondere Commissie voor de
waterschappen uit de Provinciale Staten de voltallige besturen met
hun secretarissen en de commissie van voorbereiding der oprich~

ting van het waterschap de Haagse Beemden uit tot het bijwonen
van een vergadering, die op 28 October 1933 gehouden zou worden
tot een bespreking over het bij Gedeputeerde Staten aanhangig
gemaakte plan tot oprichting van het waterschap "De Haagse
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Beemden". Over het verhandelde en het verloop van deze verga~

dering is niets bekend.
Evenals na 1881 werden het beraad en de beslissing over de

oprichting van een centraal waterschap in Mei 1934 nog enige tijd
opgeschort in verband met de mogelijkheid tot verbetering van de
waterafvoer in het gehele stroomgebied van de Mark en Dintel.

In 1936 diende de raad der gemeente Princenhage een adres
in bij Provinciale Staten. houdende verzoek tot vereniging van de
waterschappen, gelegen in de Haagse Beemden. Dit adres werd
in de vergadering van Provinciale Staten van 16 Juli behandeld.
Een lid van deze vergadering wenste deze kwestie ten sterkste in
de aandacht van Gedeputeerde Staten aan te bevelen. Det zaak was
reeds lang hangende en de verschillende ingelanden van de pol~

ders hoopten, dat er zo spoedig mogelijk een oplossing mocht wor
den gevonden, zo zet hij. De vergadering besloot te dezer zake de
voorstellen van Gedeputeerde Staten af te wachten. Tot in 1939
kwam dit adres ieder jaar wederom ter sprake en w,erd steeds het~

zelfde besluit genomen.
In 1937 schijnen de plannen tot oprichting van het waterschap

"De Haagse Beemden" wederom ter hand genomen te zijn. We
vinden n.1. in de notulen van de Oostpolder van 29 Mei van dit
jaar, dat de voorzitter aan de vergadering mededeelde, dat het da~

gelijks bestuur toen enige weken geleden wederom was opgeroepen
voor een vergadering in Beek ter bespreking van. de vereniging der
Haagse Beemden en het gezamenlijk betalen van de aanleg van
betere en verhoogde waterkeringen. Met een "vergadering in Beek"
zal hier een vergadering van dagelijkse besturen der betreffende
waterschappen bedoeld worden, die in de regel te Beek plaats
vonden. In de genoemde vergadering van de Oostpolder sprak een
bestuurslid zich uit voor ontwatering van de Oostpolder ·en zei, dat
het hem bekend was, dat het plaatsen van een watermachine of het
maken van een dijkverzwaring tussen Zwartenberg en Breda was
geweigerd. Volgens hem was een kanaal ontworpen naar het Hol~

lands Diep. waardoor de mogelijkheid geschapen zou worden, dat
het waterpeil van de Mark 60 tot 100 cm lager zou komen. Verder
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had hij iets over plannen vernomen om op een afstand van 600 m
van de Mark door de Haagse Beemden een dijk te leggen, vermoe
delijk dus door Halle en Strijpen. waardoor een boezem gevormd
zou worden om het overtollige water te bergen. Hij adviseerde
daarom af te wachten.

Eerst in 1938 werden ook plannen tot ontwatering in de polder
van Zwartenberg gemaakt. In de vergaderingen van stemgerech
tigde ingelanden van 12 Februari en van het dagelijks bestuur van
16 April namelijk werd de toestand van het stoomgemaal besproken
en besloten tot het laten opmaken van een deskundig rapport hier
over. Dit rapport was reeds op 28 Mei d.a.v. gereed, want bij de
vergadering van de Oostpolder van deze datum gaf de secretaris.
toen geïnformeerd werd naar de mogelijkheid om overtollig water
via Zwartenberg te lozen. een overzicht van de plannen tot ver
betering van genoemd stoomgemaal en verwees hierbij naar het
rapport. waarin ook over eventuele ontwatering van de Oostpolder
werd gesproken. In Zwartenberg besloot men op 6 Juli plannen
te ontwerpen tot algeheel herstel, vervanging door een dieselmotor
of vervanging door een geheel nieuwe bemalingsinrichting van gro
ter capaciteit van het bestaande stoomgemaal.

Hiertoe hield het bestuur een bespreking met enige technische
ambtenaren van de Provinciale Waterstaat en de hoofdopzichter
van de Ned. Heide Mij. op 15 Juli. Waarin deze laatsten er op
wezen. dat Gedeputeerde Staten met het oog op de vergevorderde
ontwateringsplannen van de Mark geen goedkeuring zouden ver
lenen aan geldleningen ten dienste van de ontwatering van Zwar
tenberg, indien daarbij tevens geen uitgewerkte ontwateringsplan
nen zouden worden overgelegd van deze polder alleen en daarnaast
nog plannen voor afwatering in combinatie met het gebied. dat voor
gezamenlijke bemaling met de polder van Zwartenberg in aanmer
king zou kunnen komen. Deze plannen zouden dan nader uitwijzen
of Zwartenberg alleen zou blijven voor wat zijn ontwatering betrof,
of dat deze ontwatering ook het omliggend bemalingsgebied zou
moeten omvatten. In geen geval zou dus uitgesloten zijn, dat Zwar
tenberg niet op zichzelf zou blijven, zoals zijn grenzen toen waren
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vastgesteld. We kunnen hieruit opmaken dat de polder van Zwar
tenberg. die nimmer bij de voorgaande pogingen om tot vereniging te
geraken was betrokken, nu wel daarbij betrokken zou kunnen wor
den. al werd dit niet met zoveel woorden gezegd. De volgende dag
besloot de algemene vergadering deze plannen door de Ned. Heide
Mij. te laten opmaken. Deze waren 2 Juni 1939 gereed en werden
in de toen gehouden algemene vergadering met meerderheid van
stemmen verworpen. Men wees erop, dat bij de ontwateringsbe
sprekingen in de Haagse Beemden gebleken was dat plannen be
stonden om aan de Zuidgrens van Zwartenberg een zodanige
zware bemalingsmachine te plaatsen, dat deze ook best Zwarten
berg zou kunnen bemalen.

Intussen had de commissie uit de waterschappen in de Haagse
Beemden in Oct. 1938. toen vaststond dat het plan van de Provin
ciale Waterstaat betreffende de verbetering van de waterafvoer
van de Mark VOOr uitvoering in aanmerking zou komen, opdracht
gegeven aan de Ned. Heide Mij. tot het gereedmaken van een voor
lopig ontwerp ter verbetering van de waterstaatkundige toestand
in de z.g. Haagse Beemden. Zulks in verband met de hangende
plannen VOOr de ontwatering van West-Noordbrabant.

De commissie riep de stemgerechtigde ingelanden van alle
polders, met uitzondering van die van Zwartenberg en Abroek, op
tot een gecombineerde vergadering op 16 Februari 1939. Bij deze
vergadering waren, behalve zeer vele ingelanden, ook het dagelijks
bestuur van de gemeente Princenhage, de burgemeesters van Hoe
ven en Standaardbuiten, de Rijksinspecteur van de werkverschaf.
fing in Noordbrabant, de Rijkslandbouwconsulent en ambtenaren
van de Ned. Heide Mij. tegenwoordig. Een inspecteur van de Ned.
Heide Mij. kreeg het woord en gaf een uitvoerig overzicht van de
plannen tot verbetering van de waterstaatkundige toestand in de
Haagse Beemden, namelijk samenvoeging der waterschappen, in
dijking en verdeling der gronden naar de ligging en ontwatering
door afleiding van het water der hoge gronden en bemaling van
lage gronden. Door de aanwezigen werden nog verschillende op
merkingen gemaakt, o.a. over de plaats van een sluis, over verdeling
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in twee waterschappen, over bemaling van de z.g. boezems, over
verdeling van de bezitting van enige waterschappen, over doorsnij~

ding van vele percelen, enz. Bij de antwoorden hierop werd meer~

malen de aandacht erop gevestigd, dat de kaart nog als zeer voor~

lopig moest beschouwd worden. Nadat nog was gepleit voor een
commissie van overleg bij schadeloosstellingen en bij beschadiging
van percelen en nog was aangedrongen op uitbreiding van de be~

staande commissie, werd waterschapsgewijze gestemd. Bij deze stem~

ming nam de overgrote meerderheid (372-66) de ondergenoemde
voorstellen aan: 1e Opheffing van hun waterschappen en stichting
van een nieuwe waterstaatkundige eenheid; 2e uitvoering van een
plan voor verbetering van de waterstaatkundige toestand in de z.g.
Haagse Beemden en 3e het doen voortbestaan van de bestaande
commissie en deze te machtigen al datgene te verrichten wat nood
zakelijk zou zijn om het voorgaande te verkrijgen.

Bij de behandeling van het bovengenoemde adres van de Raad
van de gemeente Princenhage in de vergadering van de Provinciale
Staten van 26 November 1940 kwam ter sprake, dat de commissie
aan de Staten in Mei 1939 de opheffing van de betrokken water~

schappen had verzocht en tevens de oprichting van een groot wa~
terschap voorgesteld. De vergadering besloot het voorstel van Ge~

deputeerde Staten af te wachten. De voorzitter deelde evenwel nog
mede, dat het voornemen· bestond om in de 1e gewone zitting van
1941 daartoe strekkende voorstellen in te dienen.

Intussen was het ontwateringsplan van de Ned. Heide Mij.
gereed gekomen en werd dit door de commissie op 10 November
1939 aan Gedeputeerde Staten toegezonden, tegelijk met een ver~

zoekschrift aan Provinciale Staten inzake de oprichting van een
nieuw waterschap en een rapport met een ontwerp voor de grens~

omschrijving van dit waterschap. Bij de samenstelling van haar
plan had de N ed. Heide Mij er voor zorg gedragen, dat op daarvoor
uit landbouwkundig en waterstaatkundig oogpunt gunstige plaatsen
de nodige berggelegenheid voor de Mark aanwezig zou zijn. Dit
is bij de verdere voorbereiding van de Markverbeteringswerken
van veel nut gebleken. Ook in ander opzicht was het plan van be~
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tekenis. De afwatering van de hoge gronden was hierin geheel af
gescheiden van die der lage gronden. De hoge gronden zouden
op natuurlijke wijze door waterleidingen, welke deels door, deels
langs het lage gebied zouden gaan, afwateren op de Mark en de
Leurse haven. De lage gronden waren in hoofdzaak verdeeld in
twee bemalingsgebieden, een ten Oosten en een ten Westen van de
spoorweg Lage Zwaluwe-Breda. Het bemalingsgebied "Haagse
Beemden Oost" zou uitslaan op de Mark en het bemalingsgebied
"Haagse Beemden West" op de Leurse haven. Dan bleef er nog
een klein gebied, "Haagse Beemden Midden", dat op natuurlijke
wijze op de Mark zou kunnen lozen, doch eventueel voor bemaling
in aanmerking zou komen. Blijkens dit rapport verwachtte de com
missie, dat het inrichten der bergboezems van de Mark en het ver
graven van de langs de Mark gelegen kaden tot ca. 20 m uit de
oever van de Mark als onderdeel van de Markverbeteringswerken,
dus niet op kosten van de Haagse Beemden, zou geschieden. Ter
meerdere ontsluiting van het gebied waren verschillende nieuwe
wegen geprojecteerd. Dit plan van de Ned. Heide Mij. was niet
geschikt voor directe uitvoering; het gaf in grote lijnen aan op welke
wijze de ontwatering en de ontsluiting van het gebied tot stand
moest komen.

Aan de commissie werd op haar verzoek bij beschikking van de
Minister van Sociale Zaken uit het Werkloosheidssubsidiefonds
een subsidie toegekend om de verbetering van de ontwatering vol
gens genoemd plan in werkverschaffing uit te voeren, voor een
voorlopige termijn tot en met 30 December 1939. Op 18 Juli 1940
werd hiervoor een nieuwe termijn aangevraagd.

Op 4 December 1940 zei de commissie aan Provinciale Staten
dank voor de door hen op 26 November gevoerde besprekingen
over de waterstaatkundige toestand en bracht onder de aandacht,
dat zij van oordeel was dat de daarvoor nodige werken door het
Heemraadschap van de Mark en Dintel, zoveel mogelijk in overleg
met vertegenwoordigers van belanghebbenden. konden worden uit
gevoerd. Verder deelde zij mede, dat het haar wens was zodra
mogelijk met de werkzaamheden aan te vangen en dat het over-
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weging verdiende voor de financiële aansprakelijkheid der belang~

hebbende gronden een nieuw waterschap in te stellen, dat te ge~

wenster tijd de taak van de voor de opheffing in aanmerking ko~

mende waterschappen zou kunnen overnemen. Nadat deze brief
door de Griffier van de Provinciale Staten in hun vergadering van
20 December 1940 was geresumeerd, besloot de vergadering deze
voor kennisgeving aan te nemen.

In dezelfde vergadering werd tevens nog een brief ter sprake
gebracht, ondertekend door twee particulieren uit Beek, houdende
verzoek de samenvoeging van de Haagse Beemden te bespoedigen.
Ook deze brief werd voor kennisgeving aangenomen.

In Maart 1941 was nog steeds niet met het werk begonnen. Ge~
deputeerde Staten verzochten in die maand in een circulaire om een
beknopte opgave van werken op waterstaatkundig gebied sedert 1
Januari 1939. Het bestuur van Weimeren antwoordde, dat niets
geschied was, maar dat het echter sedert 1932 pogingen aange~

wend had om in vereniging met andere polders te geraken tot ver~

betering van de toestand in de Haagse Beemden, als onderdeel van
de Markverbetering. Het was hun niet bekend, waardoor dit tegen~

gehouden werd, doch zij ondervonden wel dat de toestand steeds
dringender om verbetering riep, aangezien juist toen voor de vierde
maal in de winter 1940-1941 ca. 1300 ha. bouw~ en weiland in de
Haagse Beemden onder water stonden. Zij verzochten dan ook
bevordering van de nodige werken. In Mei van hetzelfde jaar dien~

den eigenaren en gebruikers van gronden, gelegen in de z.g. Haagse
Beemden, bij Gedeputeerde Staten een request in, waarbij zij aan~

drongen op het nemen van zodanige besluiten en maatregelen als
nodig zouden worden geacht om binnen de kortst mogelijke tijd
tot de uitvoering van de verbeteringswerken, neergelegd in een
enkele jaren oud plan van de Ned. Heide Mij., te geraken. Als reden
van dit request werd opgegeven, dat het waterbezwaar van jaar
tot jaar toenam, zodat in de laatste winter niet minder dan 6 maal
overstromingen waren voorgekomen. Tengevolge van de verschil~

lende hangende plannen van de Ned. Heide Mij. en van het Heem~
raadschap van de Mark en Dintel waren geen grote kosten meer
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gemaakt, zodat het gevaar voor regelmatige overstromingen voor
volgende winte:.-s voor de deur stond.

De oprichting van het nieuwe waterschap (1941-1942)

Nadat op verzoek van Gedeputeerde Staten door de hoofd~

ingenieur van de Provinciale Waterstaat op 6 Mei een rapport bij
hen werd ingediend met twee ontwerp~besluiten, strekkende tot
opheffing van de tien in de aanvang van dit artikel genoemde wa
terschappen en tot oprichting van een nieuw waterschap "De
Haagse Beemden", werden deze laatsten nog in dezelfde maand
aan de waterschappen toegezonden. Aldaar moesten zij ter inzage
van belanghebbenden worden gelegd. Tot uiterlijk 10 Juni d.a.v.
kon men hiertegen bezwaren indienen bij Provinciale Staten.

De hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat vermeldde
bij zijn rapport dat, hoewel het van de commissie uit de waterschap~

pen in de Haagse Beemden alleszins juist was, dat zij een ontwa~

teringsplan had laten ontwerpen, toen het plan tot verbetering van
de afwatering van de Mark in grote lijnen vaststond, het toch van
verkeerd inzicht getuigd zou hebben, indien de gedachte zou post~

vatten, dat aanstonds naar dit plan gewerkt kon worden. Vooreerst
gaf het plan slechts algemene richtlijnen en zouden nog meer of
mindere belangrijke wijzigingen nodig blijken. In de tweede plaats
zouden de Haagse Beemden, althans het grootste gedeelte daarvan,
niet eerder watervrij mogen worden bedijkt, dan nadat het afvoer~

vermogen van de rivier de Mark was verbeterd, dus nadat de Mark~

verbeteringswerken in hoofdzaak gereed zouden zijn gekomen;
terwijl volgens dit rapport nog vaststond dat dit toen op zijn minst
nog enige jaren zou duren.

Wij zien hier dus de reden waarom nog niet met het werk be~

gonnen was. Een en ander betekende echter niet, dat er nog niets
gebeuren kon. Er bestond integendeel een dergelijk nauw verband
tussen de saneringswerken van de Haagse Beemden en de Mark~

verbeteringswerken, dat het ten dele niet mogelijk en ook niet eco~

nomisch zou geweest zijn deze werken geheel los van elkaar tot
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uitvoering te brengen. Het was bijv. duidelijk, dat de verruiming
van de rivier niet kon plaats vinden zonder gelijktijdige verlegging
van de kaden en van de sluisjes. Bij verlegging van de sluisjes
zouden deze zodanig moeten worden gebouwd, dat zij zouden pas~

sen in het ontwateringsplan voor de Haagse Beemden en dit kon
weer niet geschieden zonder de aanleg van de voornaamste toe~

voersloten naar die sluisjes. De uit de rivier vrijkomende grond
zou, behalve voor demping van oude rivierarmen en het aanleggen
van kaden en dijken, zijn te benutten voor ophoging van laagge~

legen terreinen in de Haagse Beemden. Het inrichten der berg~

boezems hing vrijwel geheel met de Markverbetering samen. De
samenhang van de werken voor de Haagse Beemden met de Mark~

verbeteringswerken was zo nauw, dat zij voor een belangrijk deel
gelijktijdig moesten worden aangelegd. Er moest evenwel voor ge~

waakt worden, dat de bergingsgelegenheid in de Haagse Beemden
aanwezig bleef tot op het tijdstip, dat door het gereedkomen van
de lozingsgelegenheid naar het Hollands Diep het afvoervermogen
van de Mark vergroot zou zijn. De overstromingen in het gebied
van Breda in de winter 1940-1941 hadden nog eens duidelijk aan~

getoond, dat beperking van de lozingsmogelijkheid voor overtollig
water van de Mark onder de toenmalige omstandigheden ontoelaat~

baar was.
Een belangrijk gedeelte van de werken voor de Haagse Beem~

den moest dus gelijktijdig met de Markverbeteringswerken ten
uitvoer komen. Dat betekende, dat met deze werken waarschijnlijk
reeds in de zomer van 1941 moest worden begonnen, zo merkte
de hoofdingenieur bij zijn rapport op. De bestaande waterschappen
konden de werken, welke voor een deel buiten hun gebied vielen,
niet maken. Een nieuw groot waterschap was er nog niet, dit kon
dus evenmin de werken uitvoeren; maar ook al zou het reeds ge~

functioneerd hebben, dan zou uitvoering door deze instelling nog
zeer bezwaarlijk, zo niet onmogelijk geweest zijn. De uitvoering,
wilde zij economisch zijn, zou, zoals wij reeds zagen, in combinatie
met de Markverbeteringswerken moeten plaats vinden. Daardoor
zouden tijdelijke werken, zoals dubbel vervoer van grond, grond~
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aankoop voor tijdelijke grondberging. enz., zoveel mogelijk vermeden
worden. Gecombineerde uitvoering was slechts mogelijk, wanneer
deze in één hand lag. Het was daarom aangewezen, dat het Heem
raadschap van de Mark en Dintel het gedeelte der werken in de
Haagse Beemden, waarvoor gelijktijdige uitvoering met de Mark
verbeteringswerken gewenst was. tot stand zou brengen en voor
lopig ook zou financieren. Deze gecombineerde uitvoering in één
hand. zou aan het gebied van de Haagse Beemden groot voor
deel bieden, zowel wat de tijdsduur. waarin de werken tot stand
zouden komen, als wat de kosten betrof.

Uit het vorenstaande volgt, dat voorafgaande oprichting van
een nieuw waterschap geen noodzakelijke voorwaarde vormde voor
de uitvoering van de voornaamste werken in de Haagse Beemden.
Wel kon een spoedige oprichting van nut zijn. De streek zou daar
door beter in staat zijn zich ten aanzien van de waterstaatswerken
in haar gebied te uiten. De kosten van de door het heemraadschap
gemaakte werken zouden op het gewenste tijdstip door het nieuwe
waterschap kunnen worden overgenomen. Het nieuwe waterschap
zou de werken. welke niet door het heemraadschap werden aan
gelegd, tijdig ter hand kunnen nemen. Een bezwaar tegen een
spoedige oprichting was, dat het ontwateringsplan nog niet definitief
vaststond. zodat het niet mogelijk zou zijn op grond van dit plan
een classificatie voor de te heffen omslagen te ontwerpen. Als voor
lopige oplossing zou een hectaresgewijze omslag moeten worden
aanvaard. Ook kon de begrenzing aan de Oost- en Noordzijde niet
definitief zijn. Het stond n.l. vast, dat de Mark op verschillende
punten niet onbelangrijk zou worden omgelegd, maar hoe deze om
legging precies zou worden, was nog niet bekend. Dit bezwaar
tegen een spoedige oprichting van een nieuw waterschap werd
echter door de hoofdingenieur niet onoverkomelijk geacht. te meer
niet, omdat de werken in betrekkelijk langzaam tempo tot stand
zouden komen en de kosten in de aanvang niet hoog zouden zijn.
Het zou evenwel nodig zijn, dat zo spoedig mogelijk de begrenzing
van het waterschap definitief werd en een classificatie van de
gronden in het waterschap werd ingevoerd.
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Wij zien in de ontwerp~besluiten, dat ook Zwartenberg en
Abroek bij de vereniging werden betrokken. In het archief van
Abroek is hierover niets te vinden; doch in tegenstelling met de be~

sprekingen hierover in 1931 gevoerd, zou Abroek wel in zijn geheel
opgeheven en bij "De Haagse Beemden" ingedeeld worden. In de
notulen van de polder van Zwartenberg vinden we op 30 Mei 1941
dat enkelen zich afvroegen of hun polder er beter van zou worden
in financieel opzicht. De voorzitter echter zei daarover geen oordeel
te kunnen vellen, maar noemde zich een voorstander van een goede
ontwatering. Bij een stemming bleek de overgrote meerderheid
de ontwerp~besluiten aan te nemen. We vinden in het bovenge~

noemd rapport van de hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat.
dat de commissie uit de waterschappen in de Haagse Beemden als
begrenzing voor het nieuwe waterschap voorgesteld had in het
Noorden en Oosten de rivier de Mark, in het Zuiden het gebied
afwaterende op de riolering van Breda. het stroomgebied van de
Aa of Weerijs en dat van de Leurse turfvaart, in het Westen de
Leurse haven en het waterschap de Polder van Zwartenberg. Blij~

kens het aan Gedeputeerde Staten overgelegde ontwateringsplan
bestond dit gebied uit een hoger en een lager gedeelte. Door de
gemeenschappelijke belangen en de nauwe samenhang werd het
brengen van het gehele complex onder één waterschap naar de me~

ning van de hoofdingenieur voldoende gemotiveerd. De lagere
gebieden streefden immers allen eenzelfde doel na, namelijk het
keren van water van de Mark en de Leurse haven, zomede dat van
de hoge gronden. Het hoge gebied voerde zijn water door z.g. hoge
waterleidingen door en langs de lage gebieden af, welke gebieden
onderling aan elkander aansloten. De ontwatering van de hoge en
lage gronden en ook de watervoorziening voor deze gebieden hin~

gen daardoor nauw met elkander samen. Tegen het voorstel van
de genoemde commissie had de hoofdingenieur één bezwaar, name~
lijk dat zij blijkbaar het waterschap de Polder van Zwartenberg
buiten het verband van het grote waterschap wilde laten. Er bestond
zijns inziens alle reden om dit waterschap tegelijk met de eerder
genoemde negen kleine waterschappen op te heffen en zijn gebied
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onder het grote waterschap te brengen. Immers ook de polder van
Zwartenberg had tot taak het keren van het water van de rivier
de Mark en de Leurse haven. Wel had deze polder reeds lang
een windmolen~ en een motorbemaling . maar deze waren onvol~

doende en eisten dringend verbetering. zoals wij boven reeds zagen.
Getracht was in de waterstaatstoestand verbetering te brengen,
maar alle daartoe aangewende pogingen waren mislukt. Wanneer
de Haagse Beemden watervrij werden. zou verder de Oostelijke
dijk van de Polder van Zwartenberg overbodig blijken. Deze dijk
zou dan een beletsel voor de ontsluiting van het gebied, gelegen
tussen de Westelijke bergboezem en de provinciale weg van Zwar~

tenberg naar Leur. vormen. Bij afgraving van de dijk zou de wegen~

aanleg in het Westelijk deel der Haagse Beemden gunstiger wor~

den. De bij afgraving uit de dijk vrijkomende grond zou nuttig ge~

bruikt kunnen worden voor ophoging van de laagste percelen in
die polder. Tenslotte zouden bij samenvoeging de algemene kosten
van het grote waterschap geringer worden. Naar de mening van
de meergenoemde hoofdingenieur waren deze argumenten belang~

rijk genoeg om het opheffen van dit waterschap en het onder~

brengen van haar gebied in het nieuwe waterschap te motiveren.
In het grote waterschap zouden dan volgens hem tevens zijn op te
nemen de z.g. buitengronden tussen de dijk van de Polder van
Zwartenberg en de Mark.

Op de genoemde ontwerp~besluitenwerd van de zijde der wa~

terschappen slechts een bezwaarschrift ingediend bij de Provinciale
Staten op 6 Juni 1941. Een ingelande van de Polder van Zwarten~

berg betoogde daarin o.a. dat het hoge gedeelte van die polder,
welke toen uit vruchtbare kleigrond bestond. door de aanleg van
de waterleidingen volgens het plan van de Ned. Heide Mij. te veel
zou gaan uitdrogen: de oogsten van het hoge gedeelte bouwland
zouden aandrogen en minder worden, hetgeen kapitaalverlies zou
betekenen. terwijl de lagere percelen een kapitaalsverhoging zouden
gaan opleveren. Zij stelde voor de kosten bij eventuele oprichting
van een nieuw waterschap hectaregewijze om te slaan. Dit bezwaar~
schrift werd door Gedeputeerde Staten aan de meermalen genoemde
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hoofdingenieur om bericht en raad gezonden. Op 17 Juni ant~

woordde hij, dat èij diepere ontwatering van de Polder van Zwar~

tenberg het niet onmogelijk zou zijn, dat dit hogere gedeelte last
van te grote uitdroging zou kunnen krijgen. Door het aanbrengen
van een doelmatig net van waterleidingen en zo nodig van stuw~

tjes in deze waterleidingen was echter ieder nadeel te voorkomen.
Het was volgens hem inderdaad billijk, dat de lagere percelen uit~

eindelijk zwaarder zouden worden belast dan de hogere. Dit zou
verwezenlijkt moeten worden door de invoering van een zo recht~

vaardig mogelijke classificatie der gronden. Invoering daarvan was
op dat ogenblik echter niet wel mogelijk en ook niet gewenst. Met
dit bericht konden Gedeputeerde Staten zich verenigen.

Op 18 Juni nu werden de ontwerp~besluitenmet een memorie
van toelichting bij· Provinciale Staten ter vaststelling ingediend,
waarbij zij mededeelden, dat de daarop betrekking hebbende stuk~

ken in handen van de Bijzondere Commissie voor de waterschappen
uit de Provinciale Staten waren gesteld. Eventuele voorstellen tot
wijziging werden bij deze tot 1 Juli ingewacht.

Op 24 Juni gaf deze Bijzondere Commissie, die zich geheel met
de inhoud van bovengenoemde stukken kon verenigen, de Provin~

ciale Staten in overweging de ontwerp~besluitenonveranderd vast
te stellen en op hun besluiten de vereiste goedkeuring te doen aan~

vragen.
Op 1 Juli besloot de vergadering van de Provinciale Staten

zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming, overeen~

komstig het voorstel van Gedeputeerde Staten. Hetgeen wilde zeg~

gen, dat de tien genoemde waterschappen met ingang van 1 Juli
1942 werden opgeheven en dat daarvoor een nieuw waterschap
"De Haagse Beemden" werd opgericht.

Het doel van de oprichting van dit waterschap was de ver~

betering en de ontwatering daarvan. Waar verwacht mocht worden,
dat binnen afzienbare tijd tot uitvoering zou worden overgegaan
van de verbetering der afwatering van de Mark en Dintel en de
verbinding Mark~Vliet met de daaraan verbonden werken, als de
aanleg van een kanaal van Roville naar de Rode Vaart, en verbre~
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ding van deze vaart, de verbreding van de Mark, aanleg van een
bergboezem nabij de Rode Vaart en de verbetering van de Rode
Vaart ten N. en ten Z. van Zevenbergen, was het noodzakelijk dat
de ontwateringsplannen van de Haagse Beemden gereed zouden
zijn als met de uitvoering der Markplannen zou worden begonnen.
De plannen tot het watervrij maken van de Haagse Beemden op
zodanige wijze, dat deze zouden aansluiten aan de verbetering van
de afwatering van de Mark, waren: Ie het maken van een bergboe
zem in dit gebied. Voor een dergelijke boezem, die het mogelijk zou
maken in totaal 4 tot 5 millioen m3 water te bergen, kwam in de
eerste plaats in aanmerking een Westelijk gedeelte van de Haagse
Beemden, zo nabij mogelijk van de aftakking van het kanaal Roville
Rode Vaart, zodanig ontworpen, dat bijna uitsluitend de lage, als
grasland gebruikte percelen daartoe zouden dienen. Van deze boe
zem, die door de spoorweg Breda~Lage Zwaluwe in twee delen zou
worden gesplitst zou het Westelijk ca. 250 en het Oostelijk deel
ca. 150 ha. groot worden. 2e. het verbreden van de Mark, vanaf
het Markkanaal tot Roville. Deze verbreding waaraan tevens enige
bochtafsnijdingen zouden verbonden zijn, zou in hoofdzaak aan de
linkeroever geschieden, waardoor het mogelijk zou zijn de grond
in de Haagse Beemden te gebruiken voor de aanleg van kaden, het
dichten van sloten en dergelijke. 3e het aanleggen van enige kaden
langs op natuurlijke wijze lozende sloten, waarbij een scheiding ge~

maakt zou worden tussen lage te bemalen gronden en die welke
het water op natuurlijke wijze kunnen lozen. 4e het oprichten van
twee stoomgemalen, waarvan een aan de provinciale weg Leur,..
Zevenbergen, nabij de toen bestaande watermolen aan de Leurse
haven en een aan de Zuidelijke Markoever, iets ten Westen van
het punt waar de spoorweg van Lage Zwaluwe,..-Breda de Mark
sneed. 7)
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