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De verbinding per weg tussen Brabant en Zeeland in de volksmond “de Zeeuwse weg”                                   

voor het Brabants gedeelte aan de hand van artikelen in de kranten op de webside Delpher kranten 

Voor de beeldvorming vooraf :                                                                                                                                                       

1.   het wegverkeer tussen Brabant en Zuid Beveland ging oorspronkelijk via meerdere pontveren                                         

van Halsteren, Thoolse Veer, Gorishoek naar Yersekendam;                                                                                                                                                                                                                                                           

2.  voor kaarten gebruik is gemaakt van de website Toporeis. Omdat (kadatrale) kaarten eerst later worden 

gemaakt behoeven de jaartallen bij kaarten niet parallel te lopen met de feitelijke gebeurtenissen;                                                                                                                                                                                                              

3.    de eerste verbinding over land dateert van 1868 : een spoorlijn over de toen aangelegde Scheldedam,               

die de Ooster- en Westerschelde scheidde na                                                        

   met aanneming van de aanbesteding

      
De geschiedenis van de spoorlijn is uitvoerig beschreven door Marius Broos in het boek Bergen op Weg         

(transport over rails).                 

Voor een weg naar Zeeland wordt al lang aandacht gevraagd volgens de krant in 1898:

 

Echter volgens    was een bekend staatsman er destijds 

niet mee eens. .  Maar ingeval van nood mocht de Scheldedam 

wel gebruikt worden                                                                                  
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Blijkens deze kaart op Toporeis gaat de toegang tot de Caterspolder via een overweg bij het station van 

Woensdrecht:  Na passeren van de overweg gaat de weg/pad 

langs de oude zeedijk rechtaf naar het noorden en linksaf langs de spoordam naar het zuiden de Caterspolder in.  

In 1890 wordt de weg van het dorp Woensdrecht naar het station Woendrecht verbeterd: 

      

Maar een verbindingsweg naar Zeeland is nog niet aan de orde. Deze komt wel aan de orde in 1897, maar dan 

wel langs de noordkant van de Scheldedam 

              

………………………….  

De ligging van haven van Woensdrecht aan de Kil van Woensdrecht bezuiden de Scheldedam  (op Toporeis)  
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maar de inzichten over waar de weg aan te leggen wijzigen een jaar later 

                                 

maar nog steeds geen wegverbinding in 1906, sterker nog de dam is voor publiek verkeer afgesloten                                

    
maar in dat jaar wordt weer aandacht gevraagd voor een wegverbinding 

                   

 … .                                                                                                                        

Na veel aandringen en overleggen  komt er schot in zaak in 1909   

         

en onjuist standpunt en nieuwe inzichten tracee van de weg in 1910   
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Eerst moet bedijking en inpodering plaatsvinden                               

                                                          

     maar  

Echter wil men als er een weg naar Zeeland komt niet alle verkeer via het dorp Woensdrecht leiden.                                    

In 1913 wordt volgens    daarom besloten door                                       

    

 

Na inpoldering in 1911/ 1912 volgde in 1915 de naam van de niewe polder 

    

en in 1916 is er een verharde weg                                                        
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En de weg op de onderstaande kaart op Toporeis 

 

en de       heeft er meer woorden voor over  

    

maar er wordt al wel naar de weg verwezen in een advertentie op 27 mei 1916
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De weg blijft echter een zorgenkind in 1924 

     

en er is ook een weggeldproblematiek  

                            

           ……….        

en problemen ook nog in 1926 
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en volgens een later artikel dat jaar                                                        

    

met bevestiging door foto’s van Kees Colpaart : spoorwegovergang Woensdrecht en door Caterspolder 

   

en aan de Zeeuwse kant rond 1928  en in een ongewijzigde situatie begin februari 2018  

                                                                     

De weg krijgt zelfs aandacht in de Kamer   

 en vier jaar later ook de overweg

 aldus   
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al na de Kamervragen in 1928 ontstaat er actie                                                      

                                          

                                                                        
en vervolgens de krant op zaterdag 6 augustus 1933     

                                 

en onteigeningen    en dan in 1935                                                                                               

     

en in 1937  
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met de finale  

volgens de    van         

               

en ook geld beschikbaar voor de aanleg  volgens een bericht op 11 november 1939                                                                                                        

                                                                                                                                                                

het tracee wordt als weg in uitvoering vermeld op de kaart langs de spoorlijn volgens Toporeis (echter tijdsbalk geeft 

aan 1949, kijkende naar zojuist vermeld artikel is het trace al in 1939 aan de orde)           
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en opnieuw aandacht na het oorlogsgeweld 

 

met de bestemming openbare weg in 1948                                                            

                                                  

                                

Foto van Kees Colpaart met de Zeeuwse weg voor de aanleg van  het Schelde Rijnkanaal 
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De nieuwe hoofdweg langs de spoordijk en de oude weg door de polder wordt ook nog in kaart                            

gebracht aldus Toporeis, waarbij opvalt dat de weg eerst in 1959 / 1960 zou zijn verlegd. 

       

En van 1975 wanneer de Vlaketunnel gereed is kan het autoverkeer naar Zeeland                                         

gebruik van de vierbaans A 58.    

Tot slot de situatie van de weg op 2 februari   2018 

                          
richting  Zeeland                                               verschil in bestrating                                          richting Brabant                                                                                    

                                                 halverwege de Hogerwaardpolder op de provinciegrens                                                      
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een verschil dat ook de asfaltweg langs de spoordam kent  

                              

                                 Richting Brabant                                                                     Richting Zeeland 

en ook kijkende naar de provinciegrens in 2001 volgens Toporeis : de stippellijn 

                                        

Reden tot aanmaak:     

- de opmerking van Willem de Weert in januari 2018  over de keiweg dwars door de Hogerwaard en 

- mijn herinnering aan die polder  

 waarin ik in zomer 1971 tussen ellenlange rijen met winterwortelen onkruid schoffelde en pakken 

stro laadde op een perceel beginnende aan de klinkerweg en eindigende de toen betonweg  

 waarlangs ik fietste om op de aan de weg grenzende schorren bij laag water zeekralen te snijden 

en kreukels te rapen  

Met vriendelijke medewerking van Kees Colpaart, bewoner van de Caterspolder, en Willem de Weert                

van Stichting de Brabantse Wal 

Bergen op Zoom, 2 februari en aangepast 6 en 7 februari 2018 en uitgebreid met                                                                                                           

de wegen in de Prins Karelpolder en Caterspolder op 12 februari 2018, en nog toevoeging einde pagina 3 

(wegtracee noordelijk van Scheldedam) op 15 februari 2018. 

Willem Kruf 
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