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Situatie van de Dintclmond omstreeks de indijking van de Oud Prinsdandsehe polder (160)).

De rIVIer de Mark door de eeuwen heen.

(1I)

door
H. VRIEND

IV.

Plannen tot verbetering van de rivier ten behoeve van de
scheepvaart en de afwatering (1600-1795).

Zoals reeds hiervoor 17) is vermeld, ging de rivier sedert het
begin van de 17e eeuw door aanslibbing en verzanding regelmatig
achteruit. De nederzetting van zand en slib had zowel in de wijde
monding' van de Dintel als in de bedding der rivier in niet geringe
mate plaats.
In de mond van de Dintel, die in het begin van de 18e eeuw
nog een breedte van ruim 150 m had, waren enige eilandjes ont~
staan genaamd Ruygeplaat, Roggeplaat, Rolleplaat, Rooyeplaat,
waartussendoor enkele stroomgeulen liepen, waarvan het Noorder~
diep en het Zuiderdiep de voornaamste waren. Langs die geulen
had de afvoer van het rivierwater plaats, terwijl deze voor de
scheepvaart hoofdzakelijk van en naar Zeeland nog vrij goed be~
vaarbaar waren. (fig. 5).
Voor de oevers van de aangrenzende polders - vooral aan
de noordzijde - waren grote platen ontstaan, waardoor de breedte
van de mond tot 60 à 70 m verminderde. Na indijking van deze
snel aanwassende gorzen kon het vloedwater bij normaal getij niet
meer in die hoeveelheid de rivier binnenstromen als daarvóór het
geval was, zodati bij het intreden van de eb het afstromende water
de geulen niet meer tot voldoende diepte kon uitschuren. Dit was
een der voornaamste oorzaken waardoor de tijrivier steeds meer
achteruitging. De afgraving van het veen in het gebied ten Zuid~
westen van Breda is ook een vrij belangrijke factor geweest in de
verandering van de toestand der rivier. Vóór de afgraving kon
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het toch al zo waterrijke veengebied het regenwater niet opnemen,
zodat in periodes van langdurige of zware regenval nagenoeg al
het water terstond naar de rivier afstroomde. Na de afgraving van
die veengebieden kon de bodem het water weer in belangrijke
mate opnemen. De afwatering werd dus toen op natuurlijke wijze
geregeld. In die tijd had men nog niet de beschikking over baggermolens 18) of zandzuigers om zoals tegenwoordig hinderlijke
ondiepten in de rivier te kunnen opruimen.
Dat de rivier op verschillende plaatsen grote diepte heeft gehad, blijkt wel uit het feit, dat in 1875 beneden Standdaarbuiten
nog diepten van 6 à 8 m werden aangetroffen.
Midden in de; benedenloop der rivier, die vroeger veel breder
was dan thans, hadden zich zo hier en daar zandbanken of zgn.
"plaeten" gevormd; van enkele daarvan beschikken we over een
situatie of schetstekening nI. van die, welke nabij Standdaarbuiten 19), St. Maartenspolder 20), alsmede tussen Breda en Terheyden 21) waren ontstaan. Om de rivier ter plaatse van· die verondiepingen door uitschuring wat meer bevaarbaar te maken, werd
zo nodig een der beide geulen afgedamd; de afgedamde geul verzandde uiteraard spoedig, waardoor de plaat binnen vrij korte tijd
deel uitmaakte van het buitendijkse oeverland.
Het verzanden had ook in en bij de grachten van het kasteel
te Breda in vrij sterke mate plaats, want in de resoluties van de
Raad van State van 1660 wordt medegedeeld, "dat de grachten
"beginnende van den steenen Beer bij de haven tot onder tpunt
"vant Bolwerk genaemt het duyfhuys achter t Casteel met slib
"soo verlant was, datse gantsch bloot ende drooch lagen, waer"omme de Commandeur versocht dat die mocht verdiept worden,
"den Raedt heeft goetgevonden dat de naeste Heeren daerop sul,Jen letten overslagh van de costen maecken ende off men niet
"int midden door een geul van ontrent twee roeden vuyt de ver"diepinge soude kunnen doen ende wat tse1ve ontrent soude cos"ten, doende van alles rapport" 22).
Teneinde de achteruitgang van de rivier zoveel mogelijk tegen
te gaan, werden door de "Raad van Staate der Vereenigde Ne-
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"derlanden. de ordres en placaten van den 5 July 1656 23). 26
"November 1660 24) en 23 October 1670 25)" uitgevaardigd. De
daarin vervatte voorschriften waren op de duur niet meer vol~
doende. want in het begin van de 18e eeuw bleek echter dat "de
"rivier de Marke van Breda neederwaarts aan meer en meer ver~
"land en dat bij oculaire inspectie en naauwkeurige gedaane exa~
"minatie een peyling van dezelve rivier bevonden is, dat de op~
"slijking en verlanding van dien veroorzaakt word door het riet.
"liesen en biezen in deselve wasschende en door sooden. pooten.
"stooven. hoofden. duykeldammen en andere werken van die Na~
"tuur. welke van tijd tot tijd in deselve gelegt zijn en het te dugten
"is dat dese1ve rivier meer en meer zal verlanden tot nadeel van
"de Securiteit en defensie van het Land en van de Stad van Breda".
Het werd dan ook noodzakelijk geacht de verouderde voor~
schriften te vervangen door betere en dit geschiedde bij de Pu~
"blicaties van 6 Januari 1722 en 27 December 1726.
Volgens deze voorschriften werden de oevereigenaren ver~
plicht "ter wederzyde langs de voorschreven rivier zoo boven als
"beneeden de stad Breda van desse1vs source af tot aan den Dintel
"toe ieder zo ver zijn landerijen strekken alle jaaren twee maaIen
"in de maanden van Mey en September alle het riet. liesen, biezen,
"Ruygte en andere vuyligheeden uyt de voorscreeve rivier uyt te
"haaIen en van de oevers te amoveeren. dat wyders nog alle de~
"geene die niet jegenstaande onze bovengemelde voorige ordres
"en placaten eenige hoofden. kribben, duyke1dammen. Pooten,
"sooden, steenen of eenige andere beletzelen in de voorschreven
"rivier gelegt. gemaakt. gezet of geworpen hebben dezelve binnen
"de tijd van ses weeken na de publicatie" -- van 6 Januari 1722 -"zullen moeten wegneemen en opruymen op pone, dat bij nalaatig~
"heyd van dien alle dezelve ten kosten van de gebreekige zullen
"worden uitgehaald en weggeruymt waartoe de Magistraat van
"Breda geauthoriseert word bij deeze".
Het maken van dergelijke nieuwe werken werd tevens ge~
bonden aan een vergunning te verlenen door het daarvoor aange~
wezen gezag. Zo nodig kon bij nalatigheid van betrokkenen de
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hulp van de sterke arm worden ingeroepen daar "van nieuws aan
"de Gouverneurs, commandeurs of commandeerende officieren
"van de Guarnisoenen tot Breda en de Willemstad, ieder zo veel
"hem aangaat tot executie van deeze haar Edele Mog. ordres en
"van die welke bij de Magistraat van Breda dien conform zullen
"worden gesteld te geven de noodige assistentie".
Bij Resolutie van 27 October 1729 werden bovenbedoelde
voorschriften nog aangevuld met enige bepalingen om te voorko~
men dat "de afgemaayde liezen, biezen en Ruygte niet weeder in
"de rivier werden geworpen of mits niet hoog genoeg opgehaald
"zijnde zoude kunnen wegspoelen".
Teneinde het toezicht op de naleving dezer voorschriften te
vergemakkelijken, waren de eigenaars van de aangrenzende gron~
den verplicht langs de rivier palen te plaatsen elk voorzien van
een nummer. Hiervan diende door de Regenten van de districten
langs de Mark een legger te worden opgemaakt, welke aan de
Magistraat der stad Breda moest worden ter hand gesteld ten
behoeve van de twee keer per jaar te houden schouw. Op niet
naleving van deze voorschriften door "de aangeland" stond een
boete van zes gulden en voor "de districten" een van twaalf gulden.
De najaarsschouw zou worden gehouden in de maand Augustus of September wanneer de "Edele Mog. Gecommitteerden tot
"de commissie lang de Maaz te Breda aanweezig zullen zijn en
"welke Heeren bij deeze verzogt werden de gemelde Schouw Per"soneel met en beneevens de Magistraat en die daar verder toe
"gerequireert zullen worden te doen en daarvan bij haar verbaal
"Exacte melding te maaken en dat ten Eynde zulks op eene con~
"venabie wijze zouden kunnen geschieden gemelde Heeren ter
"stond op haar arrivement te Breeda aan de Magistraat zullen
"kennis geeven van den gedespicieerde dag waar op de Schouwe
"zal worden gedreeven met authorisatie op de gemelde Magistraat
"omme daarvan de Publicatie en aanschrijving te doen zoo en daar
"het behoort".
De Magistraat van de stad Breda moest voor de publicatie
dezer voorschriften zorgdragen, waartoe hem telkenmale een vol-
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doend aantal exemplaren daarvan werd uitgerdkt ter verzending
aan de ..Regenten der aanpaaIende Districten ten Eynde de Aan~
..gelanden daarvan op ordre van haar Edele Mog. de behoorlijke
..kennisse bekomen 26).
In perioden van grote waterafvoer kwamen de lage gronden
ten noorden van Breda wederzijds de rivier meestal onder water te
staan. Dit bracht de landmeter Anemaat omstreeks het midden
van de 18e eeuw op het idee een plan te ontwerpen. dat in het kort
hierop neerkwam. Ter hoogte van de ..Ettense. Hoefse en de
Hagse beemden" wilde hij in de zuidelijke rivierdijk zg . .. speul~
gaten" doen maken. waardoor voor het inunderen van dit gebied
bij vloed veel meer water de rivier zou kunnen instromen. Deze
openingen in de dijk zouden dan elk 20 roeden breed en elk jaar
van 1 October tot 1 April geopend moeten zijn; zij dienden dan
zodanig te worden gemaakt dat zij gedurende het overige gedeelte
van het jaar gesloten konden worden gehouden.
Behalve op deze wijze de rivier door uitschuring te verdiepen,
beoogde hij bovendien bedoelde gronden op natuurlijke wijze te
verbeteren. Hij omschrijft dit als volgt:
Dat deese beemden
..door de continuele uyt~ en invloeyingen binnen minder dan tien
..jaaren door de op te brengen slibbe meer dan 50 guldens per ge~
.. met zouden verbeteren, terwijl door den sterken togt en stroom
..van op en afloop alle de droogtens en plaaten in de Rivier zoude
..wegschuuren. En om die stroom nog te doen vermeerderen, dat
..men zoude konnen doen examineren of door het leggen van een
.. heule met schoven agter het Speelhuys bij Breda de aldaar bij
,,leggende magere beemden meer dan 2.000 gem. uytmaekende
.. meede niet zoude konnen bespoelen en aldus eene soo veel groote
..quantiteyd van water in de rivier zoude konnen doen vloeyen.
..En zoude de schoven in die heule deste noodiger weesen ten
..eynde het water des vereyst maar tot op een zeekere hoogte te
..Iaeten invloeyen. dewijl in deese Beemden ook zaaij Landen
..leggen. welke in çie andere niet gevonden worden" 2 7) •
Dit plan is, voorzover kan worden nagegaan, nimmer uitge~
voerd.
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Bochtafsnijdingen
Daar de steeds verder gaande verzanding de rivier uiteraard
steeds minder geschikt maakte voor de scheepvaart, trachtte men
ook op een andere wijze hierin enige verbetering te brengen en
wel door zo hier en daar te scherpe bochten af te snijden. Het
eerst geschiedde dit onder Breda bij het Aabroek door het stads~
bestuur, daarna in 1744 bij de Spinolaschans 28). Doch deze wer~
ken brachten evenwel weinig verbetering in de toestand van de
rivier.
In 1906 werden nabij Terheyden andermaal twee voor de
scheepvaart vrij hinderlijke bochten afgegraven toen het gedeelte
van de rivier de Mark van Breda tot Terheyden verbeterd werd.
Doch ook die verbetering van genoemd riviergedeelte bleek niet
geheel te voldoen, gezien het feit dat de klachten van de zijde van
de scheepvaart ~leven aanhouden. Hieraan kwam eerst een einde
toen er in het begin van deze eeuw een goede scheepvaartverbin~
ding van de Mark met de rivier de Donge werd gemaakt, waarop
later uitvoeriger zal worden teruggekomen.

Plannen tot verbetering van de scheepvaartroute.
In de 16e eeuw zon men reeds op een verbetering van de
scheepvaartroute van en naar Breda. In de jaren 1549, 1594, 1610
en 1691 maakte men diverse plannen op voor het graven van een
kanaal tussen Terheyden en Zwaluwe, doch al deze plannen zijn
op niets uitgelopen.
Het stedelijke bestuur van Breda, dat steeds bleef aandringen
op een verbetering van de scheepvaartweg in noordelijke richting,
deed daartoe in 1744 een ernstige poging. Bij de Staten Generaal
werd n.l. op 29 Juli 1744 door drossaard, burgemeester en schepe~
nen een verzoekschrift ingediend om op eigen kosten een scheep~
vaartkanaal met dijken, trekpad en wagenweg te mogen maken
van de Mark bewesten Terheyden naar Moerdijk. Dit kanaal,
ontworpen ter breedte "dat twee rijs- of hoyschepen malkander
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gevoegelijk konden passeren", zou zowel te Terheyden als te
Moerdijk door middel van een schutsluis worden afgesloten. Voorts
was te Terheyden nog een haventje geprojecteerd. Dit plan 29).
dat door de landmeter Anemaat was ontworpen, zou naar schat~
ting een uitgaaf van "drie tonnen gouds" vorderen. Het tracé van
het kanaal liep van de Mark even ten westen van Terheyden bij
de bouwhoeve "Het Oyevaersnest" in een rechte lijn door de
Zonzeelsche polder in noordelijke richting tot even bewesten
Moerdijk.
Dit request van Breda werd ter bestudering gezonden naar
een daarvoor op 31 Juli d.a.v. benoemde commissie bestaande uit
drie directeuren van Fortificatiën t.W. de brigadiers B. de R,oy, G.
L. Mosberger en H. Draeck. Doordat men in die commissie over
het plan niet tot overeenstemming kon geraken en zelfs nog een
nieuw plan opperde om het kanaal langs Zevenbergen te laten
lopen, hetgeen door het bestuur van Breda onmiddellijk onaan~
vaardbaar werd geacht, liet een gunstig advies voor de door Breda
voorgestane scheepvaartverbinding voorshands op zich wachten.
Het overlijden zowel van de ontwerper van het oorspronkelijke
plan. de landmeter Anemaat, in December 1744, als van het lid
Draeck van bovengenoemde Commissie was oorzaak dat het niet
zover is gekomen, dat men tot uitvoering van het werk kon over~
gaan, hetgeen trouwens door de intussen uitgebroken Oostenrijkse
Successieoorlog toch al weer bezwaarlijk zou zijn geweest.
Uit een oogpunt van de landsverdediging werd na het sluiten
van de Vrede door de Raad van State nog wel een gunstig advies
over het plan uitgebracht (Aug. 1750), doc:;h ten gunste van de
handel van Holland werd in 1751 door de Staten~Generaal de eis
gesteld, dat het kanaal met de sluizen van zeer geringe afmetingen
moest worden gemaakt. Aangezien dit werk geheel op kosten van
Breda zou worden uitgevoerd, is het stadsbestuur vanzelfsprekend
hierop niet ingegaan.
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Afsluiting van de aftakkingen van de benedenloop uan de Mark.
De verslechtering van de bevaarbaarheid van de benedenrivier ging steeds verder en om aan de klachten van de zijde van
de scheepvaart zoveel als doenlijk tegemoet te komen, werd in
1752 de Haven van Zevenbergen of Roode Vaart welke reeds
in 1734 zowel van de Mark als van het Hollandsch Diep door een
schutsluis 30) was afgesloten, verbeterd. Uit 's-Landsmiddelen
werd een bijdrage in de kosten van het werk verleend, terwijl het
gewest Holland in 1753/54 ook een deel der kosten bijdroeg. Veel
verbetering bracht dit werk niet voor de scheepvaart, omdat de
sluizen, waarvan de breedte 7,20 el bedroeg, alleen te gebruiken
waren voor de kleine scheepvaart, die bovendien nog belemmerd
werd door de brug te Zevenbergen met een nog nauwere doorvaartopening van 6,57 el.
Aangezien de afsluiting van de Zevenbergsche haven zeer
gunstig bleek te zijn voor de afwatering van de aanliggende polders (bij eb was de waterstand van het Kanaal van Zevenbergen
bijna een halve meter lager dan de Mark). ging men mede ter
verbetering van de bevaarbaarheid geleidelijk de andere rivierarmen afsluiten. Zo werd in 1752 de Leursche haven door een
schutsluis 31) afgesloten. in 1765 evenzo de Laaksche Vaart en
in 1768 volgde de afsluiting van de Mooie Kene.
Doordat het afvoervermogen der rivier zeer sterk was afgenomen (door de verzanding kwam de rivier tevens ongeveer 2
voet hoger te liggen), moesten de polders, welke rechtstreeks op
de Mark afwaterden, hun toevlucht nemen tot bemaling. De Zwartenbergsche polder kreeg reeds in 1722 een watermolen, het Oudland van Standdaarbuiten in 1738, de Sint Maartenspolder in 1756,
de Hoevensche Beemden in 1756, het Crauwelgors in 1791 en de
Zonzeelsche polder in 1801.
Aan de mond van de rivier de Dintel werd in 1787 de Sabina
Henricapolder ingedijkt, waardoor de noordelijkste stroomgeul al
spoedig kwam te vervallen.
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Plannen tot afsluiting van de rivier de Mark en de Dintel.
In de tweede helft der 18e eeuw opperde men i.v.m. het ver~
lies der barrière~steden in het zuiden het plan om de rivier de
Mark als een verdedigingslinie in te richten teneinde aan de zui~
delijke grens nog enige dekking voor een in die tijd geenszins
denkbeeldige vijand te hebben. Daartoe was men voornemens ter
hoogte van Stampersgat een keersluis te bouwen. Het bouwen van
bedoelde sluis werd in 1785 aanbesteed. Als gevolg van de in die
tijd reeds heersende grote politieke spanningen in ons land werd
evenwel niet tot de uitvoering van dit werk besloten. Wel werd
in 1789 nog het hiervoor vermelde plan van het Kanaal van Ter~
heyden naar voren gebracht. maar aangezien de Zevenbergsche
haven reeds voldoende was verbeterd, achtte men dit plan niet
meer zo urgent. Enkele jaren later werden nog pogingen gedaan
laatstgenoemd plan toch nog tot uitvoering te brengen. Doch te~
vergeefs, men achtte onder de toen heersende omstandigheden
het van groter belang in de rivier de Dintel even beneden Stam~
persgat een inundatie~sluis te bouwen. Deze sluis was geprojecteerd
in de buitendijkse gronden van de polder Oud~ en Nieuw Beaumont. Dit werk kwam in 1794 in uitvoering met het graven van
de funderingsput voor de sluis. De tijdsomstandigheden bleken
voor dit project evenmin gunstig te zijn. want in datzelfde jaar
rukten de Franse troepen ons land binnen onder Pichegru, die in
Noord~Brabant zijn winterkwartieren opsloeg.
In verband hiermede werden in aller ijl enkele verdedigingswerken aan de zuidelijke oever van de rivier aangebracht, terwijl
even boven Stampersgat in de rivier een dam werd gelegd. Het
gevolg was evenwel dat het water in de rivier zó hoog opliep, dat
men genoodzaakt was het water via de Zevenbergsche haven te
laten afstromen om te hinderlijke inundatie in de nabijheid van de
verdedigingswerken te voorkomen. (Zie afb. 6).
In de winter van 1795 werd de dam doorgestoken en in de
daarop volgende zomer had de volledige opruiming daarvan plaats
onder toezicht van enkele leden van de betrokken waterschaps~
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besturen. De kosten kwamen naar evenredigheid ten laste van de
landeigenaren dier polders.
(Wordt vervolgd)
AANTEKENINGEN.
17) Opgenomen in deel VI Van dit jaarboek (1953).
18) De baggermolen, de zogenaamde Amsterdamse moddermolen, is een
uitvinding van Cornelis Dircksz Muys, ingenieur en stadstimmerman van
Delft. Door de Staten van Holland en West-Vriesland is hiervoor op 9
Maart 1589 octrooi verleend voor de tijd van 12 jaar (Res. Staten van
Holland dl. 347 fol. 168). De Resolutie der Staten Van 5 Mei 1589 regelt
de voorwaarden; de toepassing van deze uitvinding had voornamelijk
plaats in de steden van Holland tegen een daarvoor vastgestelde som
(fol. 297 Verso).
19) G.A. Breda Inv. Hingman (Port. 725 (i) ~ Mei 1691).
20) Idem. (Port. 725 (1) April 1651).
21) Idem. Port. 725 (g) laatst der 17e eeuw)
22) ARA Raad van State Inv'. Nr 81, fol. 279 dorso.
23) Idem. Inv. Nr 76, fol.
9 dorso en 10 recto.
24) Idem. Inv. Nr 81, fol. 305 dorso en 306 recto en dorso.
25) Idem. Inv. Nr 91, fol. ongenummerd.
26) ARA Insp. Waterstaat, Inv. Nr 482.
27) ARA N.D. Inv. Nr 1066, fol. 291 recto.
28) ARA, Inv. Ned. Kaarten Nr 1250.
29) Idem. Nr 1245.
30) Door het aanbouwen van een binnensluishoofd met een paar waaierdeuren werd in 1908 de schutlengte der sluis aan het Hollands Diep tot
50 m vergroot.
31) In 1910 zijn de deuren Verwijderd, overigens is' de sluis nog intact.
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