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Inleiding: Terug naar de Middeleeuwen
In de 12e en 13e eeuw werd Voorne-Putten geteisterd door overstromingen van de rivieren en
de zee. Het overstromingswater veroorzaakte grote gevolgen voor het gebied. Het land werd
eerst overspoeld vanuit de rivieren Maas en Bernisse. In een volgende overstroming kwam het
zeewater naar binnen vanaf een inham in de kust tussen Voorne en Goeree. Er vormde zich
daar een zeearm, het tegenwoordige Haringvliet. Van daaruit kreeg het zeewater vrij spel op
Voorne en Putten. Het totale landschap werd aangetast. Was het eerst een veengebied, nu
kwamen er kreken en gorzen. De oprukkende zeearm maakte op den duur van de gebieden
Voorne en Putten eilanden, zoals we ze nu kennen.
Uit het ene natuurgebied ontstond een andersoortig natuurlijk landschap, maar dat
bleef niet zo, want de mens ging zich roeren. Al gauw kwam hij in verzet tegen dit
natuurgeweld. Hij ging het water tegenhouden met dijken en zo ontstonden overal polders.
Het polderlandschap verrees uit de nattigheid. Er kwam een cultuurlandschap en daarbinnen
een geordende samenleving. Aan het hoofd daarvan stonden de regionale heersers. Dat waren
de Heren of Vrouwen van de Heerlijkheden Voorne en Putten en in een latere fase van de
geschiedenis kwam het heft in handen van de Graaf van Holland.
Er is ongeveer drie eeuwen geschiedenis van dijkaanleg op Voorne en Putten, van
1200 tot 1500. Die geschiedenis staat al zo’n eeuw in de belangstelling van de moderne mens
die poogde om te achterhalen hoe en wanneer alle polders zijn aangelegd. Voor de periode na
1300 is dat in vele gevallen gemakkelijk uitvoerbaar, doordat van die tijd historische
documenten bestaan waarin voor een polder beschreven is, wanneer en door wie de aanleg
werd uitgevoerd. Maar in andere gevallen en uit de periode vóór 1300 zijn er geen
documenten en moet men vindingrijk zijn om iets te kunnen zeggen over het begin van zulke
polders. Dat maakt het historisch onderzoek lastig, maar tegelijkertijd spannend.
Naast de oorkonden, de geschreven historische documenten, zijn er andere bruikbare
bronnen voor het reconstrueren van de waterstaatsgeschiedenis uit de Middeleeuwen. Men
kan uit de onderlinge topografische verbanden tussen de polders vaststellen welke polder
eerder of juist later werd aangelegd dan de andere. Dat geeft dus aanwijzingen over de
relatieve ouderdom van polders. Vervolgens, in de laatste fase van de vorige eeuw is er
geologisch onderzoek uitgevoerd op Voorne-Putten. Het leverde tijdsbepalingen van de
polders op tegen de bijbehorende achtergrond van de heftige veranderingen,
de
overstromingen, in het noordelijke Deltagebied. En dan tenslotte – ook weer meer in de
recente tijd – is er archeologisch onderzoek uitgevoerd dat ook kan vertellen wanneer dijken
zijn bewoond geraakt en er dus al waren.
Verder historisch onderzoek in de loop van de tijd, met gebruikmaken van nieuwe
aanwijzingen, veroorzaakte dat oude opvattingen van diverse auteurs in eerdere publicaties
verworpen moesten worden. Deze gang van zaken geldt ook voor mij. In 2012 verscheen van
mijn hand een rapport bij de Stichting Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg over het
ontstaan van het polderlandschap op Voorne-Putten. Nu heb ik beschikbare gegevens over dit
onderwerp herbewerkt en opnieuw in een verhaal gegoten. Dat vindt u hier. In deze nieuwe
tekst wordt de overstroming van Voorne-Putten niet meer gezien als onderdeel van mondiale

zee transgressies, zoals ik eerder deed. Het herschrijven van de tekst gaf ook aanleiding tot
het tekenen van nieuwe polderkaarten waarin de nieuwste zienswijze is verwerkt. Het aantal
landschapsfoto’s is uitgebreid. Ze zijn het product van de vriendelijke medewerking van Ernie
Geilvoet en Maurits Freijsen. De foto’s geven een beeld van de overblijfselen van het
middeleeuwse landschap op Voorne-Putten. Die overblijfselen, dijken, wielen en een enkele
gave polder, verbinden ons met het middeleeuwse verleden. Ze worden in de tekst beschreven
met vermelding van hun tegenwoordige status.
Het polderverhaal over Voorne-Putten past in de hedendaagse belangstelling in
Nederland voor polders en dijken. Er verschijnen in Nederland grote overzichtswerken,
atlassen, over de polderrijkdom in ons land (Pleijster en Van der Veeken, 2015; Steenbergen
e.a. 2009); de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed richt zijn aandacht op dit typisch
Nederlandse landschapstype (Anonymus, 2013). Mijn polderkaarten van Voorne-Putten met
hun beschrijving en datering vormen een detailbeeld als aanvulling in deze grootscheepse
aanpak.

1. Het landschap van Voorne-Putten in de Vroege Middeleeuwen
Rondom het jaar 1200 zal Voorne-Putten geteisterd worden door overstromingen van de
rivieren en de zee. Dat bracht grote veranderingen in het natuurlijke landschap met zich mee.
Het land werd overstroomd en het water veranderde de structuur van het gebied. De
overstromingen veroorzaakten vervolgens dat Voorne-Putten na verloop van tijd door de
mens werd omgevormd van een natuurgebied tot een agrarisch cultuurlandschap. Wat was het
uitgangspunt voordat die overstromingen hun invloed deden gelden? Dat was de
landschapssituatie in de Vroege Middeleeuwen.
Omstreeks het jaar 800 kende het bovenste gedeelte van zuidwest Nederland een min
of meer gesloten kustlijn. Deze werd gevormd door een strandwal, een zandwal op de
overgang van water naar land met een strand en duinen. We kunnen het vergelijken met onze
duinkust. De duinen lagen er al eeuwen en worden in de geologie aangeduid als Oude Duinen.
Strand en duinen sloten het land af van zee. Daarachter bevond zich een aaneensluitend
landgebied, dat zich uitstrekte van de Maasmond in het noorden tot de Oosterschelde in het
zuiden. Dat is dus geheel afwijkend van de latere situatie waarin het gebied doorsneden was
door zeearmen, Haringvliet en Grevelingen, en bestond uit geïsoleerde eilanden. We noemen
het tegenwoordig de Noordelijke Delta. In de Vroege Middeleeuwen lag de kustlijn iets
westelijker dan tegenwoordig.
Achter de duinen vormde het binnenland een laaggelegen, nat gebied; nat doordat er
geen sterke afwatering was van het gevallen regenwater. Het gebied was moerassig en
bestond uit veenland. In het westen kwam eutroof veen (laagveen) voor met riet, biezen en
boomgroei; in het oosten oligotroof veen (hoogveen) met veenmos. Door de hoge
grondwaterstanden vond geen vertering van afgestorven plantenmateriaal plaats en vormde
zich een veenbodem. En juist dit veen in de bodem vormde voor het geologische onderzoek
de aanwijzing over de aard van de vegetatie en de status van het gebied tijdens de Vroege
Middeleeuwen.
Deze combinatie van zandige kuststrook met venig gebied daarachter kwam ook elders
in westelijk Nederland voor. Het veen bedekte een groot deel van ons land. Een overzicht van
de landschapstypen van omstreeks 800 in ons land vindt men in Afb. 1.
Grote wateren vormden de omgrenzing van wat we tegenwoordig in zuidwest
Nederland aanduiden met de naam Noordelijk Deltagebied. Aan de noordkant lag de Maas.
De monding van deze rivier was 10 kilometer breed. Men moet bedenken dat Maaswater
stroomde op de plaats waar eeuwen later Rozenburg zou ontstaan. De monding deed dienst
voor de afvoer van water van drie grote rivieren: Maas, Rijn en Schelde. In het oosten boog de
Maas af in zuidoostelijke richting, ergens halverwege de huidige Hoeksche Waard, en kreeg
daar aansluiting aan de rivier de Striene, die op zijn beurt een verbinding vormde met het
oostelijke uiteinde van de Oosterschelde. Striene en Oosterschelde waren respectievelijk de
noordelijke en de zuidelijke benedenloop van de Vlaamse Schelde. De Westerschelde zou pas
later ontstaan en de taak van afvoer van het Schelde water overnemen. De Striene lag op de
grens van Brabant en Zeeland, maar is daar niet meer duidelijk terug te vinden. De

Oosterschelde vormde onder het huidige Schouwen-Duiveland de zuidelijke watergrens van
het gebied en in het westen grensde dat aan de Noordzee. Binnen het gebied liep de rivier de

Afb. 1. De geografie en de landschapstypen van Nederland van omstreeks het jaar 800
volgens Van der Ven (2003).
Bernisse. De noordelijke uitmonding in de Maas lag tussen de huidige dorpen Heenvliet en
Geervliet. De rivier liep vandaar in zuidelijke en vervolgens oostelijke richting en stond bij
het oostelijk uiteinde in verbinding met de Striene.

In het voorgaande hebben we voor de aanduiding van het gebied gebruik gemaakt van
de nu gebruikelijke naam Noordelijk Deltagebied. Het gaat ons echter om Voorne en Putten
in dit verhaal. Het is tijd om aan te geven hoe en waar Voorne en Putten precies gelegen
waren in het gebied. Dan is eerst de opmerking noodzakelijk dat er nog geen Voorne en
Putten waren in de Vroege Middeleeuwen, althans de namen zijn niet bekend uit die tijd.
Men kan alleen aangeven waar Voorne en Putten later in het gebied lagen. Voorne
strekte zich aanvankelijk uit van de Maasmonding tot op Goeree-Overflakkee (Afb. 2). Het
noordelijk deel - dat is tegenwoordig het eiland Voorne - droeg de aanduiding Oostvoorne.
Het zuidelijk deel – het huidige Goeree – heette Westvoorne. Later kwamen er uitbreidingen
op Overflakkee en Schouwen en dat werden respectievelijk Zuidvoorne en Bommenede. Het
gebied van Putten was omgeven door de rivieren Maas, Striene en Bernisse. Bernisse was (en
is nog steeds) de traditionele grensrivier tussen Voorne en Putten, maar dit idee wordt
hieronder verfijnd.

Afb. 2. Voorne en Putten in de Vroege Middeleeuwen, met vermelding van latere
plaatsaanduidingen en van de landschapstypen duin en veenland.
Boven spraken we over een min of meer gesloten kustlijn voor het gebied van de
latere Noordelijke Delta, maar er waren twee inhammen. Deze lagen tussen de middeleeuwse
gebiedsdelen Oostvoorne en Westvoorne, en onder Westvoorne. De kustlijn boog op die twee
plaatsen naar binnen. Daar bleef het niet bij. Juist op die twee plaatsen waren er doorgangen
in de duinstrook. Bij de noordelijke inham liep een getijdenkreek het land van Oostvoorne in.
Hij liep van de inham in de kustlijn tot nabij het huidige dorp Tinte. Uit de geologische
kaarten van het gebied blijkt duidelijk dat de kreek al ver voor het begin van de jaartelling op
die plaats lag en er gedurende eeuwen in iets wisselende vorm is gebleven tot in de
Middeleeuwen (Freijsen, 2010). Uit die tijd stamt de naam Strype voor de kreek, wanneer
deze genoemd wordt in oorkonden waarin de inpoldering wordt geregeld. Door de Strype

kwam zeewater naar binnen. Het oevergebied langs de Strype zal periodiek overstroomd zijn
geworden door vloedwater en uit gorzen hebben bestaan.
Westvoorne was aan de zuidzijde omsingeld door een kreek ontspringend aan de
inham in de kustlijn daar, ook weer met gorzen er omheen (Hageman, 1964). De kreek had
een aftakking die doorliep in oostelijke richting. Ook aan de noordzijde van Westvoorne zal
een kreek ontstaan zijn, zo is een veronderstelling.

2. De Heerlijkheden Voorne en Putten
De eerste aanduiding van Voorne in de geschreven geschiedenis dateert van 1105, toen
Fornhe werd genoemd als de plaats van herkomst van een van de ondertekenaars van een
bisschoppelijk document uit Utrecht. De ondertekenaar, een geestelijke, is dus voor ons het
eerste levensteken van Voorne (Van den Bergh, 1866). Even later, in 1108, een tweede
levensteken in een soortgelijk document in de vermelding van Hugone de Vorne. Voor Putten
komt dat levensteken pas een eeuw later met het noemen van Nicolaas van Putten in een
historisch geschrift (Dekker en Kort, 2004). Deze jaartallen betekenen niet dat er voor die tijd
nog geen Voorne of Putten was, maar we hebben er geen informatie over.
Hugo van Voorne en Nicolaas van Putten waren de eerst bekende heersers
respectievelijk in Voorne en Putten. Dit waren gebieden, Heerlijkheden, met een grote mate
van zelfstandigheid, maar wel leengebieden binnen het graafschap Holland. Deze twee
heersers werden opgevolgd door een reeks van familieleden gedurende de volgende eeuwen
totdat hun families uitstierven en de Graaf van Holland het directe bestuur overnam of iemand
daarvoor aanstelde. De Heer of Vrouwe van Voorne was gezeteld in een burcht in het
tegenwoordige dorp Oostvoorne en die van Putten in het kasteel Puttesteyn in de huidige
Hoeksche Waard en vanaf 1300 in Geervliet. Vandaaruit bestuurden zij hun Heerlijkheden.
Tot dat bestuur behoorde het maken van afspraken over de aanleg van dijken en het verlenen
van vergunningen daarvoor. Dit werd dan vastgelegd in geschreven documenten, de
oorkonden. De Heerlijkheid Voorne bestond, zoals hierboven gezegd, uit de deelgebieden
Oostvoorne, Westvoorne en Zuidvoorne zonder dat het bestuurlijke betekenis had. Tot de
Heerlijkheid Putten behoorde ook een gedeelte van het gebied aan de westzijde van de
Bernisse. Dus op de kwalificatie grensrivier voor de Bernisse valt wat af te dingen.
Naderhand zou het Puttense gebied aan de westkant van de Bernisse de polder Zuidland gaan
vormen.
Binnen de Heerlijkheden waren onderdelen van het gebied uitgeleend aan leenmannen
of –vrouwen van de tweede graad bijvoorbeeld in Heenvliet. En in de nederzettingen waren
lokale bestuurders met de titel Ambachtsheer. Er was dus een hiërarchische structuur in het
bestuur.
In het vervolg van dit verhaal wordt van de Heerlijkheid Voorne slechts het deelgebied
Oostvoorne behandeld en wel onder de naam Voorne, die het in de tegenwoordige tijd draagt.
Het is ons immers te doen om de geschiedenis van het hedendaagse Voorne-Putten. De naam
Oostvoorne is overgegaan naar het dorp van die naam. De oude namen Westvoorne en
Zuidvoorne werden vervangen door de hedendaagse benamingen Goeree en Overflakkee.

Tegenwoordig komt de naam Westvoorne weer voor, maar nu als aanduiding van de
gemeente die samengesteld is uit de dorpen Oostvoorne en Rockanje.

Bernisse is de rivier die de eilanden Voorne en Putten van elkaar scheidde. In vroegere tijden
was het waarschijnlijk een noordelijke tak van de Schelde. Tegenwoordig vormt het water met
zijn oevergebieden een recreatiegebied.

3. De rivieroverstromingen in de 12e eeuw
In de 12e eeuw kwam er een proces van rigoureuze veranderingen in geografie en landschap
van Voorne en Putten op gang. Was er eerst – in de Vroege Middeleeuwen – een gesloten
gebied van veen achter de kust, in deze eeuw werd deze stabiliteit verstoord door de eerste
middeleeuwse overstromingen met grote dynamiek in het landschap tot gevolg. Daar bleef het
niet bij. Er volgden later nog meer overstromingen, waardoor het gebied uiteen werd gereten
en eilanden ontstonden. Daarop volgde een tegenaanval van de mens die op Voorne en Putten
het water ging bestrijden met poldervorming en zo de basis legde voor het huidige
cultuurlandschap.
Die eerste overstromingen kunnen we reconstrueren uit wat ze hebben achtergelaten in
het landschap. Die erfenis is tweeledig. Het eerste element van de erfenis bestaat uit de
kleiafzetting die door het overstromende water is gedeponeerd op de bodem en die we in het
bodemprofiel nog steeds aantreffen. Geologisch onderzoek van dit materiaal door middel van
grondboringen kan de plaats van voorkomen, de aard, de dikte van de laag en andere
eigenschappen van de klei opsporen en vaststellen (Van Staalduinen, 1979). Volgens de

geologische kaart (37W) die Voorne-Putten bestrijkt van de kust tot en met de polders
Geervliet en Biert op Putten, is deze klei uit de 12e eeuw, al of niet bedekt door een latere

Afb. 3. De geologische kaart 37W van Voorne-Putten in de Middeleeuwen: kreken met zand
(1), kleiafzetting uit 13e eeuw (3), idem bovenop kleiafzetting 12e eeuw (7) en kleiafzetting 12e
eeuw aan oppervlak (11) (Van Staalduinen, 1979).

kleilaag, aangetroffen vanaf de huidige N57 autoweg op Voorne tot en met het zo juist
genoemde deel van Putten (Afb. 3). Helaas geeft de zusterkaart (37O) die o.a. de rest van
Putten bestrijkt, geen gegevens over dit sedimentatieproces (Anonymus, 1998). Men kan
natuurlijk wel zeggen dat de overstromingen die op de kaart 37W zijn afgebeeld als
kleiafzetting en die dus reiken tot de oostelijke rand van de kaart, in werkelijkheid daar niet
zijn opgehouden volgens die rechte (kunstmatige) grenslijn, maar ergens verder naar het
oosten.
Het tweede element van de nalatenschap van de eerste middeleeuwse overstromingen
in ons gebied bestaat uit een groot aantal kreken op Voorne en Putten waarvan het ontstaan in
verband gebracht kan worden met de 12e - eeuwse overstromingen. Ze waren de
stroombeddingen voor het in- en uitstromende water. Al die kreken zijn zijarmen van de
Maas en vooral van de Bernisse. Zij zijn te vinden op de geologische kaart 37W en ze worden
afgebeeld op oude kaarten van Voorne en Putten. De kreken hebben ongetwijfeld ook een rol
gespeeld bij de latere overstromingen op Voorne en Putten en ze waren soms bepalend bij het
aanleggen van polders nog weer later.
Er zijn in het geheel geen documenten over deze eerste overstromingen van Voorne en
Putten. Desondanks treft men op vele plaatsen in de geschiedschrijving van de eilanden
uitspraken over de datering van de 12e - eeuwse overstromingen aan. In het algemeen stelt
men dat in de winters van 1164 en 1170 het gebied overstroomd is. De publicaties waarin
dergelijke beweringen voorkomen zijn te talrijk om ze hier op te sommen. Men geeft hierbij
geen bronnen voor deze bewering; aangenomen moet worden dat de beweringen gebaseerd
zijn op de wetenschap dat in die jaren er stormvloeden zijn geweest. Het beste houvast voor
uitspraken over de oorzaak van de overstromingen is naar mijn mening het standaardwerk van
Gottschalk (1971) die stelt dat elk expliciet gegeven over overstromingen van de
Maasmonding in die jaren ontbreekt. Ze geeft aan dat er een goede mogelijkheid is om te
veronderstellen dat Voorne en Putten getroffen zijn door rivieroverstromingen in de periode
1134-1170 toen die zich voordeden op vele plaatsen in Europa. Daar moeten we het op
houden en veronderstellen dat bij een eerste hoge waterstand in de rivieren het water buiten de
oevers trad. En dat vervolgens nieuwe overstromingen zijn opgetreden doordat inmiddels het
veengebied door erosie en gevormde geulen gemakkelijker toegankelijker was geworden. Een
extra aanwijzing dat de klei in het 12e - eeuwse overstroomde gebied van de rivieren
afkomstig was, is de kalkarmoede van het sediment. Met andere woorden, er zaten geen
schelpen in zoals bij zeeklei.
Afb. 4 geeft een reconstructie van het overstroomde gebied op Voorne en Putten. Wat
Voorne betreft is dat gebaseerd op het voorkomen van de kleiafzetting en het voorkomen van
kreken. Wat Putten betreft zijn het voor het westelijk deel kleiafzetting en kreken en voor het
oostelijk deel het idee dat de overstroming niet gestopt zal zijn langs een lijn die samenvalt
met de begrenzing van geologische kaart 37W en ook weer het vastgestelde vroegere
voorkomen van kreken daar. Of het overstroomde gebied nog verder reikte in zuidelijke
richting dan ik heb getekend op de afbeelding, kunnen we niet vaststellen doordat daar later
het Haringvliet met uitdieping van de bodem is ontstaan, waardoor de afzettingen van de
overstroming zijn verdwenen.

Afb. 4. Het overstroomde gebied langs de rivieren Maas en Bernisse op Voorne en Putten in
de 12e eeuw (aangegeven door de stippellijn) met de kreken Holle Mare (H), Heenvliet (Ht),
Westenrijk (W), Oostenrijk (O) en Welvliet (Wt).
De tekening maakt wel duidelijk dat overstroming vooral heeft plaatsgevonden vanuit
de Bernisse. Aan west- en oostzijde van de rivier zijn grote zijarmen ontstaan. De Maas heeft
gezorgd voor kleinere kreken zowel op Voorne als Putten. Op Voorne reikte het overstroomde
gebied tot aan waar tegenwoordig de N57 ligt en Putten werd minstens onder water gezet tot
en met het huidige Spijkenisse. De rivieren waren de bronnen waar vandaan het water werd
aangevoerd en niet de zee. Men zou kunnen veronderstellen dat juist het samenkomen van
Bernisse en Maas met hogere waterstanden de voornaamste bron van de overstromingen was,
waardoor de oevers van de Bernisse vooral het slachtoffer werden. Dichter bij zee is het land
niet overspoeld door Maaswater. Dit kan het gevolg geweest zijn van een hogere, zandige
rivieroever.
Sommige van de kreken zijn nog steeds geprononceerd aanwezig in het landschap. De
breedste kreek is de Oostenrijk, met als tweede naam Vierambachtenboezem, gelegen tussen
de Bernisse en Spijkenisse. De tweede naam komt voort uit zijn taak als boezemwater voor
vier aanliggende polders. Met zijn rietlanden en plasdrasgebieden vormt het een natuurgebied
van Staatsbosbeheer. Hetzelfde geldt voor het Welvliet in de buurt van Simonshaven. Het
derde kreekrestant is de Holle Mare onder Zwartewaal. Ook weer natuurgebied en nu van de
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Bij zijn zuidelijk uiteinde gaat de Holle Mare over in
het Derryvliet. Andere kreken zoals de Westenrijk zijn gedegenereerd tot sloot of zelfs geheel
verdwenen.

De waterplas Oostenrijk vormt een restant van de getijdenkreek die in de Middeleeuwen de
Bernisse met de Maasrivier bij het dorp Spijkenisse verbond. Aan de oevers van de
voormalige kreek, die ook bekend staat onder de naam Vierambachtenboezem, liggen nu
natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

4. De overstromingen van Voorne en Putten vanaf 1214
In het begin van de 13e eeuw kwam een herhaling van de overstromingen van Voorne en
Putten, maar deze keer kwam het water van zee. Deze aanval van het water had een veel
grotere impact op landschap en geografie van het gebied. Qua bodem en globale structuur zou
het gebied in deze eeuw volstrekt veranderen. En zoals we hierboven al hebben gezegd,
hadden deze overstromingen tezamen met die van de 12e eeuw tot gevolg dat de bewoners op
grote schaal met polders het land in cultuur gingen brengen.
De aanvang van dit alles was een stormramp in het jaar 1214, genoemd in een
hieronder besproken oorkonde. Vanuit zee werd in eerste instantie het huidige westelijk
Voorne overstroomd. De zee vond toegang tot het land vanaf de inham in de kustlijn ten
zuiden daarvan. Het is alleszins aannemelijk dat de Strype daarbij een essentiële rol speelde.
De monding van deze kreek in deze baai vormde als het ware een entree voor het zeewater.
Het mondingsgebied en de kreekgeulen waren de eerste ondergelopen Voornse gebieden die
tijdens de storm overspoeld werden. Dat is gevolgd door verdere aantasting van de duinstrook
rondom de inham. Het land achter de inham werd geërodeerd zodat die inham in oostelijke
richting uitgroeide onder Voorne. Het werd een zeearm die steeds verder uitgroeide tot wat
we nu kennen onder de naam Haringvliet. En dat op zijn beurt maakte het mogelijk dat het

Voornse land ook van het zuiden door het water werd aangevallen en overspoeld. Een groter
deel van Voorne kwam onder het zeewater. En dit proces ging verder en verder; Voorne en
later Putten kwamen nagenoeg geheel onder water en een alsmaar groter wordende zeearm
ging de zuidelijke begrenzing vormen van het overstroomde land.
De belangrijkste informatiebron voor deze formidabele aantasting van het landschap
van Voorne-Putten achter de duinen is wederom te vinden in de geologische kaart 37W (Afb.
3). Vrijwel het gehele oppervlak van het door deze kaart bestreken gebied, Voorne en een
westelijke strook van Putten, is bedekt door een dikke kleilaag met als datering: na het jaar
1200. Slechts enige kleinere deelgebieden bleven boven het 13e-eeuwse water en dat zijn nou
juist stukken land die in de eerdere overstromingsperiode getroffen werden. De oorzaak
daarvan is dat het overstromende water in die periode hen zodanig had opgehoogd dat het
water van de tweede overstromingsperiode geen kans meer kreeg tot overstroming. Het zijn
gedeeltes van de poldergebieden Rijswaard, Abbenbroek en Biert. Elders treffen we dus klei
aan, daar terecht gekomen in de 13e eeuw met een laagdikte van 1,5 m.
Het bovenstaande globale beeld van de tweede overstromingsperiode van Voorne en
Putten vraagt om enige aanvullende details. Hoe moeten we ons die overstroming meer
concreet voorstellen? Het water kwam binnen langs de Strype kreek, die zal daarbij uitgebreid
zijn met de vorming van zijarmen. Dit wordt getoond door de geologische kaart en is
afgebeeld in Afb. 5. Twee zijarmen aan de noordkant en een aan de zuidkant van de kreek. De
hoofdarm van de Strype verloor zich in kleine vertakkingen bij zijn uiteinde nabij Tinte. De
hoofdgeul is in de loop van de tijd versmald door het in cultuur brengen van de oevergebieden
totdat er in moderne tijd slechts een watering overbleef.

Afb. 5. Het overstroomde gebied op Voorne in 1220 met de naam Middelant (aangegeven
door de bovenste stippellijnen) omgeven door de aangrenzende gebieden Cothsouwe
(Oostvoorne; C), Helvoet (H) en Rockanje (R). Ook op Goeree (Westvoorne) ontstond een
overstroomd gebied.

Afb. 6. Voorne en Putten op de kaart Holland ten Z. van het IJ in 1300 van Th. van Rheineck
Leyssiùs (1938).
Het bleef niet bij de uitbreiding van de Strype. Vanuit de zeearm onder Voorne
drongen nieuwe kreken het land binnen. De belangrijkste hiervan is de Gote, lopend vanuit de
nieuw gevormde zeearm in het zuiden naar de Maas in het noorden en met zijn monding nabij
het huidige Brielle. Ook deze kreek had zijarmen en stond in verbinding met een netwerk van

andere kreken op de oostelijke helft van Voorne. Voor een deel waren dat dezelfde kreken die
we al hebben leren kennen in de context van de eerste overstromingen. Een fraai beeld van dit
gehele warnet van kreken krijgt men op de geologische kaart en daarnaast op de historische
kaart van Van Rheineck Leyssiùs (Afb. 6). Deze auteur heeft de ligging en naamgeving van
de kreken op zijn kaart vooral ontleend aan oude oorkonden. De kreken dragen namen waarin
het woord mare voorkomt, een middeleeuws woord voor water ontleend aan het Latijn. De
Gote heet bij hem Suthmare. In een oorkonde van 1404 treft men voor de eerste keer de naam
Ghote aan (Van der Graaf en Wind,1985). De kreek is in de loop van de tijd gedegenereerd tot
een watering; alleen het zuidwestelijke uiteinde is ook weer in het kader van natuurherstel
omgevormd tot plasdrasgebied.
Door de hogere stroomsnelheid in de geulen van de kreken werd daar alleen het
zwaardere zand afgezet. Dat kwam eveneens terecht op de oevers, waardoor oeverwallen
ontstonden in het gebied (Van de Ven, 2003). Tussen de geulen deponeerde het
overstromende of stilstaande water de fijnere korrels van het kleisediment. Dat kwam terecht
op het aanwezige veen, terwijl in de geulen het veen werd weggespoeld door het water. Zo`n
combinatie van kreken en tussenliggende kleigebieden wordt op Voorne-Putten aangeduid
met de naam gors. In andere delen van Nederland kent men de namen kwelder en schor voor
dit landschapstype. Door het zoute water werd de veenlaag in de bodem doordrenkt met zout.
Dit zoute veen is later door de bevolking opgegraven voor zoutwinning (selnering).
Bij de eerste aanval van het zeewater in 1214 kwam Voorns gebied blank te staan. Het
water zal zich grotendeels teruggetrokken hebben na de stormperiode om vervolgens weer te
verschijnen bij hogere vloedstanden. Er zal een proces op gang gekomen zijn van
overstromen en droogvallen, maar tegelijkertijd van uitbreiding van het gorzengebied. De
uitbreidende zeearm Haringvliet en de vele kreken bewerkten dat. Het is een standaard
waterbouwkundig verschijnsel dat zee inhammen een zichzelf versterkend proces van
toename van vloedwater in het systeem vertonen. Overstroming is opeten van land, maar van
lieverlede echter ook teruggeven van land. Door de herhaalde afzetting van klei worden delen
van het gors opgehoogd totdat er nauwelijks meer springvloeden zijn die hen overstromen. Op
vergelijkbare manier kunnen geulen dichtslibben met zand.

5. Oorkonden uit de 13e eeuw en de datering van de tweede overstromingsperiode
De tweede reeks van overstromingen op Voorne en Putten deed zich dus voor in de 13e eeuw
volgens het geologisch onderzoek, een preciezere datering geeft de geologische kaart niet. Het
is een grote bijzonderheid dat we die datering kunnen preciseren op grond van een oorkonde.
Het is de moeite waard daar wat uitgebreider op in te gaan; het is een uniek geval. In 1220
stelde Dirk, Heer van Voorne, een verzoekschrift op gericht aan de monniken op Voorne
(Afb. 7). Dirk beklaagde zich dat zijn grondgebied al vanaf 1214 onder water stond en vroeg
de monniken om dit gebied, Middelant geheten, opnieuw door een dijk te beschermen (Van
der Graaf en Wind, 1985). De allereerste belangrijke conclusie die we aan deze tekst kunnen
verbinden is, dat de grote overstroming van Voorne in dat jaar begon. Hiermee hebben we de
exacte datering van de gebeurtenis bekend uit de geologie.

Afb. 7. De oorkonde van Dirk, Heer van Voorne, uit 1220 waarin hij de monniken vraagt
Middelant en Voorne te redden van het water.
Het tweede interessante aspect van de oorkonde is de vermelding van Middelant als
overstroomd gebied, gelegen tussen drie andere deelgebieden op Voorne zijnde Hellevoet,
Rochange en Cothsouwe, die in 1220 ook door het water bedreigd werden (Afb. 5). Hellevoet
en Rochange kunnen respectievelijk geplaatst worden als ongeveer de huidige polder OudHelvoet en het dorp Rockanje; voor Cothsouwe is dat moeilijker. Omdat de oorkonde
ondertekend is in de plaats van die naam zou het de burcht van Oostvoorne kunnen zijn, die
toentertijd daar stond. Hoe het ook zij, het lijkt aannemelijk dat Middelant gesitueerd moet
worden in het centrum van westelijk Voorne. Het is verwarrend dat in later tijd nabij

Oostvoorne een kleine polder met ongeveer dezelfde naam is aangelegd. In oude historische
publicaties worden ten onrechte het oude Middelant en het latere Middelland identiek geacht
(De Jong, 1943).
Dan is er de derde bijzonderheid van deze oorkonde. Er wordt in gesproken over
herstel van de dijk van Middelant, met andere woorden er was al een dijk rondom of bij
Middelant die doorbrak bij de stormramp van 1214. Omstreeks 1200 was het fenomeen dijk
op Voorne reeds aanwezig, zo blijkt. Zoals we reconstrueren waar Middelant op Voorne lag,
zo zouden we te werk kunnen gaan met de ligging van deze dijk. In het voorgaande hebben
we gezien dat de kust van Voorne was afgesloten van zee door een duinstrook en daarachter
lag het aldus beschutte veenland. Dat was grotendeels beveiligd tegen vloedwater. De enige
plaats op Voorne die een opening bood voor het water, was de monding van de Strype kreek.
Daar zal de dijk van Middelant hebben gelegen, die sneuvelde, toen in 1214 het watergeweld
te hevig werd. De Vleerdamsedijk aangelegd in 1350 in de monding van de Strype bij
Rockanje kan men zien als een opvolger van de dijk van 1200.
De monniken werden dus uitgedaagd om de bedijking van Voorne aan te pakken. Dat
was een normale situatie. In Zeeland werden monniken van Vlaamse kloosters vaak ingezet
voor dat werk, waarbij de opmerking moet worden gemaakt, dat het niet de monniken zelf
waren maar lekenbroeders uit hun kloosters. De monniken die gevraagd werden voor het werk
op Voorne, waren gevestigd in Oosthoek in een uithof van het Vlaamse klooster Ter Doest.
Oosthoek was een gebied op Voorne gelegen bij het tegenwoordige Hellevoetsluis. Een uithof
was een landhoeve van een klooster waar landbouw en veeteelt werden bedreven. De
activiteit van de monniken om Middelant opnieuw te bedijken wordt vaak ten tonele gevoerd
in historische publicaties over Voorne, waarin ze worden geroemd om hun reddende
werkzaamheden. De werkelijkheid is dat ze hun pogingen in 1231 staakten zonder succes,
zoals blijkt uit een oorkonde uit dat jaar. Het toont aan dat de impact van de overstromingen
toenam. De voortgang van de overstroming van Voorne blijkt vervolgens uit het verdere
gedrag van de bewoners van Oosthoek. Dit waren behalve de monniken en hun medewerkers
ook gewone boeren in een nederzetting. Oosthoek werd omstreeks 1306 verlaten, vanwege
het watergeweld mogen we zeggen. Op de plaats van de uithof en bijbehorende nederzetting
is uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd (Carmiggelt e.a., 1999). Conclusies over de
levensduur van deze vestiging trok men uit dateringsonderzoek van graven.
In 1300 stroomde het water uit het Haringvliet Oosthoek binnen. We zijn dan een
eeuw verder na de stormramp. Het overstromen van Oosthoek toont aan dat de overstroming
van Voorne in fasen is verlopen: Oosthoek kwam veel later aan de beurt dan Middelant,
ofschoon ze aan elkaar grensden. Iets dergelijks geldt ook voor Rockanje. In 1220 is nog
slechts sprake van bedreiging van Rockanje door het water. Lag het op een droog (zandig)
eiland tussen de kreken Strype en Gote?
Het overstromen van veengebieden in de Delta wordt vaak in verband gebracht met
het optreden van de bevolking in de Middeleeuwen. Door de vestiging van mensen met hun
agrarische bedrijvigheid op het veen ontstond bodemdaling. De handelingen die daarvoor
verantwoordelijk waren, waren drainage en de daardoor ontstane bodeminklinking, en graven
in de bodem naar veen als turf brandstof. De monniken van Oosthoek hadden van de Heer van
Voorne volmacht gekregen om het land te gebruiken en te bewerken. Zij zullen ook voor

bodemdaling hebben gezorgd en daarmee hun eigen ondergang op die plaats ten gevolge van
de overstroming omstreeks 1300 hebben bevorderd.
In 1306 verliet men Oosthoek voor het water. Dat werd pas definitief uit dat gebied
verdreven dankzij de indijking van de polder Nieuwenhoorn in 1368. Hiermee waren er
exacte gegevens over begin en einde van de overstromingstijd daar. Deze unieke situatie bood
de mogelijkheid om de snelheid van de sedimentatie van de kleilaag te berekenen. De
uitkomst daarvan was dat deze snelheid zo`n 1 á 2 cm per jaar bedroeg. Elders op Voorne en
Putten zal de sedimentatiesnelheid van dezelfde grootteorde zijn geweest. De aanwezigheid
van een kleilaag van 1,5 m dikte op Voorne betekent dat de periode van overstromingen vele
decennia in de 13e eeuw heeft geduurd. En dit gegeven is in overeenstemming met boven
gegeven beschrijving over het verloop van de overstroming op Voorne.

Derryvliet vormt de zuidelijke voortzetting van de kreek Holle Mare bij het dorp Zwartewaal.
In de 13e eeuw vormden ze een deel van het uitgebreide netwerk van getijdenkreken op
Voorne. Derryvliet en Holle Mare vormen met gras- en rietlanden langs hun oevers nu een
natuurgebied van het Zuid-Hollands Landschap.
Op Putten was de situatie enigszins anders. De overstromingen zullen later in de 13e
eeuw opgetreden zijn, vooral doordat het Haringvliet niet in één keer geheel tot stand kwam,
maar pas geleidelijk zich uit ging strekken in oostelijke richting. Nadat het Haringvliet
eenmaal gevorderd was tot Putten kreeg het water daar gemakkelijker toegang. De dikte van
de kleilaag op Putten is slechts een derde van die van Voorne. Op de geologische kaart 37O

wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleiafzetting vóór en na 1200. In later eeuwen is
Putten geteisterd door dijkdoorbraken en overstromingen die ook sedimentatie van klei
veroorzaakten. Dit alles maakt dat men geen kwantitatieve relatie kan leggen tussen de
kleilaag van 0,5 m en de tijdsduur van de overstroming van het gebied in de 13e eeuw. Men
kan slechts zeggen dat er overstroming in die periode geweest moet zijn gedurende enige tijd;
enige decennia? Er zijn in het geheel geen oorkonden betreffende Putten uit de 13e eeuw. Dus
van die kant is er ook geen hulp wat de duur van de overstroming aangaat. Van
archeologische zijde is er wel een aanwijzing over de datering van de overstroming. In het
bedrijvengebied Halfweg 4 bij Spijkenisse trof men in de kleilaag van de overstroming een
archeologische vondst aan met als ouderdom 13e eeuw (Moree e.a., 2002).

6. Het ontstaan van de eilanden Voorne en Putten en de Groote Creecke
In de Vroege Middeleeuwen lagen Voorne en Putten in een uitgestrekt venig landgebied,
zoals we zagen. Voorne zat vast aan Goeree-Overflakkee. Putten werd omgeven door de
rivieren Maas, Bernisse en Striene. Door de stormramp van 1214 ging zich de zeearm
Haringvliet vormen, die steeds verder oprukte in oostelijke richting. Vervolgens vormde zich
tussen Haringvliet en Bernisse op oostelijk Voorne een breed water: de Widela. Een
reconstructie van deze wateren vindt men op de eerste van een viertal polderkaarten getekend
door de fameuze historisch-geograaf L.F. Teixeira de Mattos (Afb. 8). Op de tekening kan
men ook zien dat de naam Haringvliet hierboven niet helemaal terecht is gebruikt. De naam
Haringvliet, in een oudere spelling, werd aanvankelijk slechts voor het nieuw gevormde
oostelijk deel van de zeearm gebruikt. Het begin, het westelijk deel, droeg toen de naam
Vlackee. Halverwege de 13e eeuw werd Voorne een uitgesproken eiland dankzij het ontstaan
van het Haringvliet en de Widela. Het oude Oostvoorne, gebiedsdeel van de Heerlijkheid
Voorne, werd door de nieuw gevormde zeearm gescheiden van West- en Zuidvoorne. In het
vervolg zullen we zien hoe Putten tot eiland gemaakt werd door de verlenging van de Widela
tot Spui.
De Strype was er vóór de overstromingen van Voorne en bij die overstromingen
breidde hij zich uit met zijarmen aan beide zijden van de stroom. Er ontstonden nieuwe
kreken vanaf het Haringvliet zoals de Gote. In de 13e eeuw vormde zich bovendien een
tweede kreek vanaf de zeekust op de westpunt van Voorne: de Groote Creecke (Afb. 9). Deze
Creecke heeft misschien in verbinding gestaan met een of beide noordelijke uitlopers van de
Strype.
7. De oudste polders
Na de grote hierboven beschreven overstromingen begon de bevolking van de Heerlijkheden
Voorne en Putten met de aanleg van dijken voor poldervorming. Men wilde zichzelf
beschermen tegen het water en een omgeving voor bewoning en landbouw scheppen. Polders
ontstonden op plaatsen die door sedimentatie van bodemmateriaal opgehoogd waren en niet
meer onderhevig aan frequent vloedwater. Deze kernpolders werden uitgebreid aan hun
randen met aanwaspolders, nadat daar ook voldoende sedimentatie had plaatsgevonden.

Afb. 8. De polderkaart van 1300 van L.F. Teixeira de Mattos met oude namen voor
Haringvliet en andere wateren (Buitendorp, 1952).

De klei die door de overstromingen op het veen was terecht gekomen, vormde
bovendien een vruchtbare en daardoor aantrekkelijke bodem voor landbouw wat op de
eerdere veenbodem niet zo was. Daar was veeteelt het voornaamste middel van bestaan voor
de boer. Over de vorming van de eerste polders bestaat geen historische documentatie; er zijn
geen oorkonden beschikbaar over de aanleg van die polders. Waren er toen nog geen
geschreven documenten waarin aanwijzingen of vergunningen voor poldervorming werden
gegeven of zijn die niet bewaard gebleven? De datering van het ontstaan berust op indirecte
aanwijzingen.
De eerste dijken op Voorne en Putten waren van geringe statuur, niet veel meer dan 1
m hoog. Zij werden opgebouwd met klei en zoden van het aangrenzende gors. Later werden
de dijken forser (tot in onze tijd!). Vele van de oudste dijken zijn afgegraven nadat zij geen
dienst meer behoefden te doen als waterkering. Wat we daarvan terugvinden zijn de dijkzaten
die dienst doen als basis voor polderwegen en ze dragen dan nog de naam van de voormalige
dijk. Oude polders zijn in recente tijd in vele gevallen ten onder gegaan door het geweld van
planologische ontwikkelingen. In een aantal gevallen zijn nog authentieke dijken en zelfs een
gehele originele polder tot in onze tijd in leven gebleven. In het onderstaande overzicht krijgt
dat speciale aandacht. Ze zijn als landschapselement zeer waardevol.
De eerste polder die we noemen, is de polder Gouthoek. Deze lag waar zich nu het
dorp Oostvoorne bevindt (Afb. 9). Alleen aan de oostzijde bevonden zich dijken; aan de
westzijde vormden de duinen blijkbaar voldoende bescherming. Ook andere later te bespreken
polders op westelijk Voorne lagen open aan de westkant. Over het ontstaan van Gouthoek
bestaan geen historische bronnen. Het lijkt aannemelijk dat de dijken werden aangelegd door
de Heer van Voorne, die beducht werd dat zijn burcht niet alleen door een gracht maar door
veel meer water omringd zou gaan worden. Als tijdstip van zijn actie ligt 1230 voor de hand,
toen ging blijken dat de monniken van Oosthoek niet in staat waren het gebied Middelant te
bedijken. Dat maakt Gouthoek tot de waarschijnlijk oudste polder van westelijk Voorne.
Heden ten dage is vrijwel het gehele gebied van de polder bebouwd met huizen en als polder
niet meer te vinden op de topografische kaart. Het enige overblijfsel wordt gevormd door de
Noorddijk, die ligt tussen de ingang van het recreatiepark Kruiningergors en de Heindijk. De
dijk heeft niet meer de oorspronkelijke vorm doordat hij in latere tijd is opgehoogd.
Langs de rivier de Bernisse lagen een aantal polders die waarschijnlijk ongeveer in
dezelfde tijd tot stand zijn gekomen. Al deze polders waren of zijn nog steeds gelegen in
delen van Voorne en Putten die al bij de overstromingen van de 12e eeuw onder water hadden
gestaan. Het betekent dat zij toen al een kleidek verkregen bovenop het veen. Een deel van die
gebieden werd daardoor gevrijwaard voor overstromingen uit de 13e eeuw, terwijl een ander
deel voor de tweede keer met klei van de latere overstromingen werd bedekt. Dit alles wordt
zichtbaar gemaakt op de geologische kaart. Ofwel dankzij de eerste overstromingen en de
daarmee gepaard gaande sedimentatie van klei ofwel als gevolg van beide overstromingsfasen
lagen deze oevergebieden van de Bernisse zo hoog in het landschap dat ze in een vroege fase
van de bedijkingsgeschiedenis van Voorne en Putten bedijkt zijn. De veronderstelling over de
datering wordt gestaafd door een oorkonde die expliciet over dijkaanleg gaat.
Aan de westzijde van de monding van de Bernisse ontstond de polder Heenvliet.
Eigenlijk moeten we in het meervoud spreken, omdat er meerdere kleine polders
achtereenvolgens werden aangelegd die te samen de grote polder Heenvliet gingen vormen.

Afb. 9. De oudste polders op Voorne en Putten van 1200-1250: Gouthoek (Oostvoorne, G),
Oude Ambacht (1), Bornisse (2), Coomewert (3) en Oudeland van Heenvliet (4), Oudeland
van Abbenbroek (A), Drenkwaard (D), Biert (B), dorpspolder Spijkenisse (S), Klein
Hekelingen (K) en Nieuwe Putten (NP). Groote Creecke (GC) als kreek getekend op de kaart
van Jacob Cornelisz. Koutter uit 1608 (pag. 51). Met stippellijnen zijn dijken aangeduid
waarvan de ligging niet zeker is.
Na elkaar kwamen er de poldertjes Oude Schoutambacht van Heenvliet, Bornisse, Coomewert
en Oudeland van Heenvliet. Dat zat ingewikkeld in elkaar. Het Oude Schoutambacht was een
smal poldertje langs de oevers van een kreek. Ik geef deze kreek de naam Heenvliet. Die
naam zal later overgegaan zijn op het dorp daar. Bornisse kwam als tweede polder ten
noorden daarvan. De naam Bornisse veranderde ook van drager en ging later over op de rivier
en Bornisse werd Bernisse. Coomewert lag tegen de kreek Holle Mare en het Oudeland sloot
voorlopig de bedijking bij Heenvliet af door uitbreiding aan de zuidzijde van het reeds
aanwezige complex. De lay-out van de polders is mooi te zien op de betreffende kaart in het
Caartboeck van Voorne uit 1695 (Klok, 2007). Een goede indruk geeft ook de oude
topografische kaart Geervliet van 1915 waarop diverse polders van de Bernisse streek nog
min of meer gaaf aanwezig zijn (Afb. 10). En nu die oorkonde over de bedijking. Dat is
helaas geen document over de bedijking van een met name genoemde van bovengenoemde
polders wat nauwkeurige datering mogelijk zou maken. Wat dan wel? Hugo, Heer van
Heenvliet, geeft aan zijn neef Albert, Heer van Voorne, in een oorkonde van 1265

toestemming om buitendijks zoden te steken (voor nieuwe dijkaanleg) (Kort, 1972).
Nogmaals dit is geen exacte informatie over tijd van aanleg van een van de polders, maar het
geeft aan dat in die tijd er een polderlandschap was dat in de periode daarvoor tot stand
gekomen moet zijn en nog in volle ontwikkeling was.
Wat is overgebleven van al dit moois uit die vroege periode van de
bedijkingsgeschiedenis? De polder Heenvliet is grotendeels weer teruggegeven aan het water
waar het zich in de Middeleeuwen aan had ontworsteld. Aan de noordkant van de provinciale
weg (Groene-Kruisweg) die dwars door het gebied van de voormalige polder loopt, is een
enorme en zeer diepe waterplas gegraven voor het winnen van bodemmateriaal. Men noemt
het de Put van Heenvliet. Aan de zuidkant van die weg liggen twee plassen, maar dat zijn
echte overblijfselen uit de oude tijd. Het zijn twee wielen van dijkdoorbraken. De zuidelijkste
van de twee heeft een duidelijke oorsprong als doorbraak van de Ooievaarsdijk, de zuidelijke
dijk van Heenvliet aan de westkant van het Kanaal door Voorne. Dit wiel noemt men
Vingerling en dat is natuurlijk een vergissing, die ooit ontstaan is. De term vingerling slaat
immers op een halve ronding in een herstelde dijk om een doorbraakkolk, zoals die ook bij dat
wiel voorkomt, en niet op de kolk zelf. Het meer noordelijke wiel, de Blanke Waal (Afb. 10
vermeldt hier foutief Vingerling), is ontstaan bij een doorbraak van de dijk van het Oude
Schoutambacht. De aangrenzende kreek Heenvliet zal daarbij een rol hebben gespeeld. Hier
vindt men geen vingerling omdat dijkjes van het Oude Schoutambacht er niet meer zijn. Beide
wielen zijn als natuurreservaat in eigendom van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.
Een ander fraai overblijfsel van de Heenvlietse polder is de Konijnendijk, de voortzetting van
de Ooievaarsdijk aan de andere kant van het Kanaal door Voorne. Op het eerste gezicht geen
indrukwekkend waterstaatkundig bouwsel, maar juist daardoor een geloofwaardig authentiek
stuk middeleeuwse dijk. Het dijkje golft zowel in verticale als in horizontale richting. Het
eerste type golving is ontstaan door plaatselijk afgraven, het tweede door vroege inbraken en
hersteloperaties. Ergens ligt ook nog een verscholen wiel bij een boerderij.
Twee andere polders langs de westoever van de Bernisse waren Abbenbroek en
Drenkwaard. Van geen van beide is er historische informatie over de tijd van aanleg.
Eerstgenoemde polder kreeg dijken die samen een ruit vormden en dat patroon is nog steeds
min of meer aanwezig in het landschap. In een latere fase van de ontginning kwamen er
aanwaspolders te liggen tegen deze kernpolder, die toen de naam Oudeland van Abbenbroek
ging dragen ter onderscheiding van een latere polder. Drenkwaard daarentegen is al gauw
verloren gegaan en later is het gebied meegenomen bij de aanleg van de polder Zuidland (Van
der Gouw, 1967). Ligging en vorm van de polder zijn dus speculatief.
Aan de overkant van de Bernisse kwam de polder Biert, een typische ovale kernpolder.
Over de oorsprong van de polder of een nederzetting met dezelfde naam is helemaal niets
bekend. Het is de meest bijzondere polder van Putten en Voorne. Niet alleen zijn de dijken
gespaard gebleven of als duidelijke dijkzate aanwezig, maar ook het poldergebied zelf is als
middeleeuws relict present. Het heeft de oude indeling in onregelmatige percelen gescheiden
door sloten. Deze oude landschapsstructuur heeft er toe geleid dat de polder Belvédère-gebied
is. De status Belvédère wordt door de overheid toegekend aan gebieden of andere zaken met
grote cultuurhistorische waarde (www.belvedere.nu). Het is niet verwonderlijk dat dit oude
landschap tegelijkertijd natuurhistorische waarde heeft. Het bestaat uit vochtige graslanden
met grote vogelrijkdom, veel ganzen in de winter, en een gevarieerde vegetatie met

Afb. 10. De polders bij Heenvliet en omgeving voordat moderne planologische veranderingen
plaatsvonden, op een oude topografische kaart.

zoutplanten (Zweers, 1992). De polder is in beheer bij Staatsbosbeheer als natuurreservaat
met beperkingen in het gebruik als weiland door de boeren. Een visuele verstoring in dit
waardevolle landschap is de hoogspanningsleiding dwars over het gebied, in recente tijd
uitgebreid met een schakelstation bij de rand van het gebied. Een negatieve kwalificatie
moeten we maar niet toepassen op het tracé van de oude trambaan eveneens dwars door het
gebied. Die is tegenwoordig in gebruik als fietspad en stelt mensen in staat om kennis te
maken met het mooie landschap. Dit voordeel weegt op tegen de vroegere aantasting met de
trambaan.

De polder Biert met zijn middeleeuwse indeling en rijke planten- en vogelwereld.
In Spijkenisse was het begin van de bedijking bescheiden, een polder van geringe
omvang bij de jonge nederzetting, een zogenaamde dorpspolder (Van der Gouw, 1967). Het
uitgangspunt werd gevormd door een oeverwal langs een kreek vlak bij de uitmonding
daarvan in de Maas (De Baan, 1977) die al of niet meteen opgehoogd dienst ging doen als
oostelijke dijk. De dijk, later een onderdeel van de grotere polder van Spijkenisse, is tot in
onze tijd bewaard gebleven. Het is de huidige Voorstraat in het stadscentrum van Spijkenisse.
Het eerste polderleven van Spijkenisse is gedateerd in het begin van de 13e eeuw op grond
van archeologische vondsten in de Voorstraatdijk (Van Trierum, 2009). De monding van de
kreek waarvan de oever de basis vormde van het jonge Spijkenisse is nog steeds in leven als
haven van de stad.
Klein Hekelingen lag langs de Maas niet ver zuidelijk van het zo juist besproken
Spijkenisse. Het was een smalle polder op de oever van de rivier. Dat lijkt erop te wijzen dat
het juist daar werd aangelegd, omdat het ook een verhoogd oevergebied was. Klein

Hekelingen waarvan het tijdstip van ontstaan onbekend is, was er nog bij de aanleg van de
aangrenzende polder Brabant omstreeks 1300, maar ging als zelfstandige polder verloren bij
de aanleg van een nieuwe oostdijk van Brabant, die we hieronder zullen bespreken. Wanneer
dat gebeurde is echter onbekend. Een oorkonde waarin Cleyn Hekelingen werd genoemd is
uit het jaar 1498, maar daarin gaat het niet zozeer over de polder als wel over het rietland dat
resteerde van de polder (Van der Gouw, 1967).
In het oosten van het gebied ontstond de polder Nieuwe Putten, op een onbekend
tijdstip in de geschiedenis. Er is meer bekend over het weer verdwijnen van de polder door
stormvloeden in 1530 en 1532. Na verloop van tijd heeft daarna herdijking plaatsgevonden en
het herdijkte gebied kwam min of meer op dezelfde plaats als de oude polder, zodat we de
globale ligging van Nieuwe Putten grotendeels kunnen weten. Alleen de juiste ligging van de
dijk langs de Maas is onbekend. Het noordelijke deel van de westdijk is lange tijd als dijkzate
blijven bestaan en in dit gedeelte is archeologisch onderzoek uitgevoerd (Stam, 1986).
Gevonden woonresten kregen een datering van omstreeks 1225; de dijk en de polder Nieuwe
Putten stammen dus uit die tijd. Het zuidelijke deel van de westdijk is in 1437 dienst gaan
doen bij de vorming van de aanwaspolder Schuddebeurs die hieronder nog wordt besproken.
Dat het hierbij inderdaad weer ging om de dijk van de polder Nieuwe Putten is recentelijk ook
in archeologisch onderzoek aangetoond (Ploegaert, 2016).
Ten oosten van de polder Nieuwe Putten lag het gebied Oude Putten in de
tegenwoordige Hoeksche Waard. De naam duidt erop dat daar de oorsprong van de
Heerlijkheid Putten was gelegen. Binnen het gebied lag het oorspronkelijke centrum van de
macht, het genoemde kasteel Puttesteyn. Het lijkt niet aannemelijk dat het ooit een polder is
geweest, daar wijst niets op. Integendeel: Oude Putten verdween al vroeg onder het water van
Maas en Spui zoals we nog zullen zien, wat erop wijst dat het onbedijkt was. In de literatuur
wordt dat overigens meestal anders beschouwd.
Het Spui zou op gaan rukken in het Puttense gebied. Het lijkt aannemelijk dat het
daarbij gebruik maakte van een laagte of geul die er al lag tussen Nieuwe en Oude Putten. De
oostelijke dijk van Nieuwe Putten zal aangelegd zijn op de oeverwal van die geul. Anders is
niet goed te begrijpen waarom de dijk juist op die plaats werd aangelegd en niet verder naar
het oosten.

8. De kernpolders uit de tweede helft van de 13e eeuw
In de tweede helft van de 13e eeuw kwam een hele serie kernpolders op Voorne en Putten tot
stand (Afb. 11). Exacte datering van deze polders is niet mogelijk, doordat er geen oorkonden
zijn over de stichting van deze nieuwe bouwsels in het landschap. In het westen van Voorne
verscheen de Ruggepolder, liggend in het voormalige Middelant. De ophoging met klei was
zover gevorderd dat dijken aangelegd konden worden. Doordat in dit gebied de kleilaag als
gevolg van de overstromingen na 1214 ongeveer 1,5 m dik was geworden, kan men afleiden
dat het zeker tot de tweede helft van de 13e eeuw heeft geduurd, voordat deze polder kon
worden aangelegd. Rugge kwam in het midden van het gebied tussen Oostvoorne en Brielle
en het vormde een tamelijk grote polder. Hij is op de landkaart nog goed terug te vinden al is

nog maar één dijk in levende lijve aanwezig in het landschap. Dat is de Ruigedijk die vroeger
de zuidelijke omgrenzing vormde. Het lijkt erop dat de dijk zijn middeleeuwse vorm nog
heeft. Dat geldt zeker niet voor het omgevende landschap dat nu moderne kweekkassen
draagt. Op de dijkzate van de noordelijke dijk ligt nu de verbindingsweg tussen Oostvoorne
en Brielle. De Ruggepolder zou de aanhechting gaan vormen voor aanwaspolders en ook in
verbinding komen met de polder Gouthoek. De naam Rugge is blijven leven als aanduiding
van een woonwijk in Brielle.

Afb. 11. De kernpolders van Voorne en Putten uit de tweede helft van de 13e eeuw: Rugge (R),
Zwartewaal (Z), Geervliet (G), Spijkenisse (S) en Vriesland (V).
Nabij de nederzetting Zwartewaal kwam een bijbehorende polder. Ook hiervoor geldt
dat het pas in de tweede helft van de 13e eeuw zal zijn gebeurd. De bovenste bodemlaag in het
gebied bestaat ook uit klei van de overstromingen van na 1214 en het water van die
overstromingen zal dit gedeelte van Voorne later hebben bereikt dan westelijk Voorne. Deze
polder was aan de zuidkant afgesloten door een kaarsrechte dijk. Volgens de geologische
kaart liep er een smalle kreek waarvan de oever gebruikt zal zijn voor de aanleg van deze dijk.
De dijk kreeg de naam Meeldijk en het waarom daarvan komt hieronder ter sprake. Zijn
dijkzate vormt nu een polderweg.
Op Putten zat men ook niet stil; er kwamen drie polders bij. De polder Geervliet kwam
bij het gelijknamige dorp. Hier zal water en klei nog later na 1214 zijn gearriveerd. Bij de

bedijking werd de monding van een kreek vrij gehouden, zodat hij dienst kon blijven doen als
haven (Van Hoorn, 2013). De oude bedijking vinden we gedeeltelijk terug in en buiten het
dorp Geervliet. De Ringdijk en de Konijnendijk respectievelijk aan de west- en de zuidzijde
van de polder Geervliet liggen anno 2017 zichtbaar in het landschap van Putten. Vooral de
Konijnendijk is een bezienswaardigheid met maar liefst vier vingerlingen naast elkaar. Bij een
van deze is het vroegere wiel nu een piepklein natuurreservaatje van Staatsbosbeheer. De
dijkdoorbraken zijn reeds spoedig na aanleg van de polder ontstaan, omdat de Konijnendijk in
het begin van de 14e eeuw achter een beschermende volgende polder kwam te liggen. Het is
opvallend dat hier de tweede Konijnendijk, na Heenvliet, verschijnt. Konijnen, waarschijnlijk
in de duinen uitgezet voor de jacht, hadden kennelijk ook de polderdijken veroverd om te
grazen en te graven.

Een van de vier vingerlingen in de Konijnendijk van de polder Geervliet. Het dichtgeslibde
wiel daarachter is nu een nat grasland met waardevolle vegetatie in eigendom bij
Staatsbosbeheer.
De polder Spijkenisse werd een aanzienlijke uitbreiding van de dorpspolder rondom
de nederzetting. De oostelijke dijk (Voorstraatdijk) werd doorgetrokken in noordelijke
richting naar de Maas om daar in een scherpe bocht over te gaan in de Noorddijk. Dit gedeelte
van de bedijking zou later worden verplaatst doordat de rivier grondgebied prijsgaf dat ook
bedijkt kon worden. Archeologisch onderzoek van de Noorddijk toonde aan dat deze op een
lage oeverwal van 25 cm was aangelegd met een verhoging van 75 cm (De Baan, 1977). De
oudste dijken waren van zeer bescheiden omvang in het begin, zoals hierboven reeds gezegd.

In het westen werden de polders Spijkenisse en Geervliet gescheiden door een kreekstelsel.
Midden in de huidige stad Spijkenisse vinden we de Breekade, de voormalige zuidelijke dijk
van de Spijkenisser polder, voorzien van twee oude doorbraakplaatsen met waterplassen. Ook
hiervoor geldt dat dijkbreuk vrij spoedig na aanleg opgetreden moet zijn vanwege nieuwe
poldervorming buiten de polder Spijkenisse vóór 1300.
Tenslotte de polder Vriesland, momenteel ook een deel van de stad Spijkenisse.
Vriesland als stadswijk heeft nog de vorm van de polder en omringende straten dragen de
namen van de oude dijken o.a. Meeldijk. Oude vingerlingen in de dijkzate van de Meeldijk
vormen een fraaie omlijsting van een park. Ook deze zijn vóór 1300 daar gekomen.
De hier beschreven polders werden alle gebruikt als kernen voor de verdere bedijking
van Voorne en Putten.
9. Aanwaspolders in de 13e eeuw
Het proces van poldervorming werd in de 13e eeuw voortgezet met de aanleg van
aanwaspolders (Afb. 12). De polder Rugge vormde de basis voor een tweetal polders. Aan de
zuidoostkant verscheen Zuiderland, waarvan de Pansersdijk een landschappelijk aantrekkelijk
overblijfsel vormt nabij het dorp Tinte. Met de verbasterde naam Zuurland vormt nu een deel
van de polder een woonwijk van de stad Brielle. Aan de noordkant van Rugge legde men de
polder Groot Oosterland aan, reikend van de duinen ten noorden van Oostvoorne tot Brielle.
Vanwege de aanwezigheid van die duinen aan de zeekant kreeg de polder daar geen
afsluitende dijk. De Kleidijk – tegenwoordig provinciale weg – vormde een verbinding aan de
zuidkant tussen de Oostvoornse polder Gouthoek en Rugge. Aan de noordkant werd over een
grote lengte de Bollaarsdijk aangelegd. Die heeft twee interessante aspecten. Ongeveer
halverwege bevindt zich in de dijk een vingerling die in afwijking van het algemene beeld op
Voorne en Putten aangelegd werd binnen het eigen poldergebied. Binnen de polder Rugge ligt
tegenwoordig de Aelbrechtsweg en in Groot Oosterland de Vleerweg. Beide polderwegen
kronkelen; het zijn kreekruggen ontstaan op de bedding van een kreek (Vos, 1984). De
voortzetting van de kreekbedding in de richting van de Maas kruiste de Bollaarsdijk op de
plaats van de doorbraak en zal daar een verzakking veroorzaakt hebben. De ouderdom van de
kreek is onbekend. Een andere eigenaardigheid van de Bollaarsdijk zit in zijn oostelijk
uiteinde bij Brielle. Daar buigt de dijk af in de richting van de Langepoort in de vestingwal
van Brielle. Voordat de vestingwerken van Brielle tot stand kwamen, boog de Bollaarsdijk
naar de oever van de Maarlandhaven, vormde daar de kade tot en met het uiteinde van de
haven; vanaf dat punt liep de dijk van Groot Oosterland naar Rugge (Freijsen en Van der
Houwen, 2014).
De polder Zwartewaal werd uitgebreid met zijn spiegelbeeld aan de andere kant van de
zuidelijke, begrenzende kreek die waarschijnlijk op dat moment weinig meer te betekenen had
als water. Zo ontstonden er twee polders Zwartewaal met de toevoegingen Oud en Nieuw. De
tussenliggende dijk verloor zijn functie als waterkering en kreeg ook een andere benaming.
Hij werd vanaf die tijd Meeldijk genoemd, een algemeen gebruikte naam voor droge dijken
tussen een oude en een nieuwe indijking. Na afgraving is het een polderweg geworden.

De Heer van Heenvliet breidde zijn gebied aan de zuidwestzijde uit met de
aanwaspolder Rijswaard. Deze nieuwe Heenvlietse polder werd aan de noordzijde begrensd
door de bestaande dijken die we hebben leren kennen als Ooievaars- en Konijnendijk. De
nieuwe dijk was halfcirkelvormig. Ten westen van het Kanaal door Voorne heet hij
Rijswaardsedijk en ten oosten Drieëndijk. Het bestuur over dit omvangrijke nieuwe gebied
werd in 1307 aan een leenman verstrekt (Kort, 1972). Het Kanaal door Voorne zou ook het
Kanaal door Rijswaard kunnen heten, aangezien het de polder in twee helften verdeelt,
waardoor het landschappelijk effect van de polder als eenheid in het landschap verloren gaat.
In de polder loopt de Abbewerveweg. Een werve was een kunstmatige verhoging van de
bodem, een soort terp, met een kasteeltje van de leenman (Steenbergen e.a., 2009). Deze
naam herinnert aan de tijd van voor de bedijking of aan de beginfase van de polder toen de
dijken nog onvoldoende zekerheid boden. De dijken tussen de oudere gedeeltes van het
poldercomplex Heenvliet zullen in die tijd afgegraven zijn.

Afb. 12. Aanwaspolders van Voorne en Putten uit de tweede helft van de 13e eeuw: Groot
Oosterland (GO), Zuiderland (Z), Nieuw Zwartewaal (N), Rijswaard (R), Brabant (B) en
Hekelingen (H).
Op Putten gebeurde ook een en ander op het gebied van aanwassen. Door twee
verbindingsdijken werden de polders Vriesland en Nieuwe Putten met elkaar verbonden en zo
ontstond de polder Hekelingen. De oorsprong hiervan zal het dorpje Hekelinge geweest zijn

De vingerling in de Bollaarsdijk – tussen de polders Klein en Groot Oosterland – ontstond
door herstel van de dijk na een doorbraak op de plaats waar een kreek had gelegen.
dat lag bij de meest oostelijke punt van de polder Vriesland. Dit Hekelinge wordt genoemd in
een kerkelijk schrijven van 1280 (De Fremery, 1901). De eerder genoemde polder Klein
Hekelingen werd eerder gevormd, zoals we hebben gezien, maar zal zijn toevoeging Klein pas
hebben gekregen na het stichten van de polder (Groot) Hekelingen.
Hekelingen zal spoedig gevolgd zijn door de polder Brabant. Dat was ook een kwestie
van het leggen van verbindingsdijken. In het westen kwam een dijk tussen Vriesland en
Spijkenisse, die dwars door het gorzengebied liep van de kreek Oostenrijk. Aan de andere
kant van Brabant diende het poldertje Klein Hekelingen als wal tegen het Maaswater. Het
werd met korte verbindingsdijkjes vastgelegd aan de polders Spijkenisse en Nieuwe Putten.
Beide damden kleine kreken af die voorheen het Maaswater in het gebied brachten. De
Nieuwstraat in het centrum van de stad Spijkenisse resteert van de noordelijke
verbindingsdijk. Archeologisch onderzoek van het oude dijklichaam leidde tot vondsten uit de
13e eeuw (Meirsman, 2005). De bedijking aan de oostkant van de polder Brabant in de vorm
van Klein Hekelingen zou blijken niet te voldoen, waarna een verandering volgde die
hieronder besproken wordt.
Exacte datering van de aanwaspolders is er niet door het ontbreken van oorkonden
over de aanleg. Pas in het begin van de 14e eeuw krijgen we houvast over datering door het
beschikbaar komen van oorkonden. Deze geven echter de mogelijkheid van de veronderstelde
datering van de aanwaspolders die ik hier toepaste, zoals we zullen zien.

10. Het begin van de 14e eeuw
Opeens is er op Putten een oorkonde over dijkaanleg. In 1305 geeft Nicolaas III, Heer van
Putten, aan zijn jongere broer, Simon van Markenburg, in een oorkonde een concessie voor de
aanleg van een polder (Van der Gouw, 1967). Dat is de eerste keer in de
bedijkingsgeschiedenis van Putten en van Voorne, althans het is de eerste, oudste oorkonde
over bedijking die we bezitten. (Ik laat de oorkonde over Middelant in dit verband buiten
beschouwing, die was anders geaard.) Vanaf dat jaar zullen er meer oorkonden komen en
kunnen we de geschiedenis van de polderaanleg met grotere zekerheid over de chronologie
beschrijven. In de oorkonde van 1305 werd de aanleg van een dijk tussen Biervliet (Biert)
en Vrieslant expliciet genoemd (Afb. 13). Het is de eerste vermelding van deze twee polders
in de historie. Biert vormde ook de aanhechting voor een korte dijk naar de Geervlietse
polder. Hiermee werd de kreek Oostenrijk afgedamd en werd de open verbinding met de
Bernisse afgesloten. De polders Geervliet, Spijkenisse en Brabant vormden de verdere
omgrenzing van de nieuwe polder uit de oorkonde, zonder dat ze echter werden genoemd. De
aanleg van de nieuwe polder in 1305 geeft onomstotelijk aan dat al die andere polders op zijn
minst vóór 1300 aangelegd moeten zijn, zoals hierboven gesteld werd. Het verhaal over deze
bedijking is nog niet geheel afgerond. In het hier geschetste beeld ontbreekt nog een klein
stukje; het is de kreek tussen de polders Geervliet en Spijkenisse. Die moet in 1305 afgedamd
zijn geweest om de ring van de nieuwe polder totaal te sluiten. Daarvoor heeft kennelijk de
kleine verbindingspolder Kapershoek gezorgd. De kreek Welvliet kwam ook binnen de
nieuwe polder te liggen en verloor zijn verbinding met de rivier Bernisse door de grote
zuidelijke dijk. Het buitendijkse deel van de Welvliet kreek vormde de haven van een dorp
dat daar kwam. Deze haven werd genoemd naar de stichter van de nieuwe polder:
Simonshaven. Het werd vervolgens de naam van het dorp daar en van de hele polder. Het
dijkgedeelte tussen het dorp Simonshaven en de polder Vriesland kreeg de naam Garsdijk.
In 1321 heeft Voorne ook zijn eerste oorkonde over een polder. Het betrof Klein
Oosterland. Er is een geschil gerezen tussen de ingelanden van deze nieuwe polder en de
jonge stad Brielle over het onderhoud van de Aasdam (Briels Stadsarchief). Dirk, Heer van
Voorne, beslist dat onderhoud van de Aasdam, de oostelijke dijk van de polder, voor rekening
komt van de ingelanden en niet van Brielle, evenals de rest van het onderhoud van de polder.
Dit is dus ook een eerste oorkonde, met dien verstande dat het niet gaat over aanleg zoals bij
de polder Simonshaven, maar over een reeds bestaande polder. Door gebruik van het woord
nieuwen in de oorkonde blijkt echter dat deze Voornse polder pas was aangelegd. Klein
Oosterland bedijkte het gebied tussen Groot Oosterland en de rivier de Maas en strekte zich
uit tussen de duinen in het westen en de jonge stad Brielle (Afb. 13). De Aasdam was de dijk
aan de oostkant die liep langs de buitenhaven van Brielle tot aan de Maarland binnenhaven.
Daar vormde hij de kadedam tot aan de plek waar de Bollaarsdijk al als kade langs de haven
lag (Freijsen en Van der Houwen, 2014). De Aasdam, met een verstevigd postuur, heet nu
Oosterlandsedijk. De buitenhaven van Brielle is in later tijd vervangen door een andere
toegang voor de scheepvaart. Met Klein Oosterland begint voor Voorne de reeks van
inpolderingen waarvan de stichting bekend is uit oorkonden, al geldt dat niet voor alle
gevallen.

Afb. 13. Polders van Voorne en Putten uit het begin van de 14e eeuw: Klein Oosterland (K),
Middelland (M), Simonshaven (S) en Kapershoek. Puttermoer is het overstroomde Oude
Putten.
Bij de aanleg van de polder Groot Oosterland was een dijk aangelegd tussen Gouthoek
en Rugge. Een tweede verbindingsdijk tussen die polders ontstond wat later, omstreeks 1300.
Er zijn geen historische gegevens over de aanleg, maar hieronder wordt deze veronderstelde
datering duidelijk. Zo ontstond de kleine polder Middelland. Door die positie van het nieuwe
poldertje tussen Gouthoek en Rugge zal het de naam Middelland hebben gekregen. Men moet
dit niet verwarren met Middelant, het overstroomde gebied genoemd in de oorkonde van
1220. De tweede verbindingsdijk ligt, met de naam Molendijk, aan de rand van het dorp
Oostvoorne. Hij is getooid met een mooie windmolen, uit de 19e eeuw (med. L. Arkenbout).
Naast nieuwe verschijningen in het cultuurlandschap van Voorne en Putten in de vorm
van polders waren er in het begin van de 14e eeuw ook verdwijningen in het landschap. Boven
bespraken we al dat Oosthoek in die tijd ten prooi viel aan het water. Een vraag daarbij is hoe
het kwam dat dit gebied zo dicht bij Middelant toen pas ten onder ging. Hadden de monniken
misschien ter beveiliging van hun land toch lage dammen gebouwd?
Putten verloor in deze tijd een groot deel van zijn gebied. Oude Putten werd speelbal
van het water van Spui en Maas. Het Spui was inmiddels tot de Maas opgerukt. In moderne
termen gezegd, werd Oude Putten een plasdrasgebied en zijn naam veranderde in Oude
Puttermoer. Die veranderde naam had te maken met het op grote schaal gebruik van het

gebied voor moeren, delven van turf voor brandstof, een gewild artikel in de Middeleeuwen in
de opkomende steden. Door het verloren gaan van dit oostelijke deel van de Heerlijkheid
kreeg het eiland Putten duidelijk zijn contouren; de continuïteit daarvan zou nog wel een
hapering vertonen. En zoals we al zagen: de oude hofstede van het Hof van Putten,
Puttesteyn, ging in dezelfde tijd verloren door oorlogvoering en de residentie kwam in
Geervliet. De Puttense gemeenschap beleefde rumoerige tijden.

11. Polders op Voorne uit de periode 1330 - 1350
De eerste oorkonde die een inpoldering op Voorne regelde, is van het jaar 1330. Gerard van
Voorne, de toenmalige heerser in de Heerlijkheid, verleende een concessie voor de aanleg van
de polder Rockanje (Van der Graaf en Wind, 1985; Afb. 14). De nederzetting Rockanje
kennen we al van de oorkonde uit 1220; het dorp had het blijkbaar al die tijd uitgehouden
zonder bedijking. Van de kleine ronde dorpspolder die in 1330 werd gesticht, zijn nog drie
stukjes dijk present in het tegenwoordige Rockanje. Aan de westkant is er de Zeedijk,
ondanks de bebouwing goed herkenbaar als dijk, aan de andere kant, aan de grens van de
bebouwing, ligt er het charmante Korte Dijkje en langs de Duinzoom een dijkresidu met
geboomte.
Al heel gauw was er behoefte aan uitbreiding van het ingedijkte gebied van Rockanje.
Uit een oorkonde van 1338 blijkt dat er een korenmolen in het dorp ging komen. Die werd
gevestigd op de dijk van een nieuw gedeelte van de Rockanjese polder en dat gedeelte moet
uiteraard voor dat jaartal aangelegd zijn. Zo ontstond er een bedijkt Nieuw Rockanje naast de
eerdere dorpspolder, Oud Rockanje. De Molendijk getooid met een windmolen herinnert aan
dit tweede gedeelte van de bedijking van Rockanje.
Door de polders van Rockanje ontstond op westelijk Voorne een nieuw stuk
cultuurlandschap en al eerder in de bedijkingsgeschiedenis van het gebied situeerden we het
ontstaan van de polder Rugge. Rockanje en Rugge zijn door tussenliggende polders
verbonden. Dit proces is begonnen met de aanleg van de aanwaspolder Westerland gelegen
aan de zuidkant van Rugge en Middelland. Over het ontstaan van deze polder bestaan geen
historische gegevens, maar vond misschien al plaats vóór 1330. We kunnen wel wat zeggen
over de naam en niet alleen van Westerland, maar ook van Oosterland en Zuiderland. De
naamgeving van deze drie polders was gebaseerd op hun ligging ten opzichte van Rugge. In
die tijd beschouwde men de zee (Noordzee) als het noorden (Van der Gouw, 1967) en dat
bepaalde de oriëntatie ten opzichte van Rugge. Deze naamgeving geeft aan dat het ontstaan
van de drie polders ten nauwste verbonden was met het bestaan van de polder Rugge en het
lijkt waarschijnlijk dat hierbij steeds dezelfde bedijker een rol speelde. Het zal de heerser van
de Heerlijkheid Voorne geweest zijn.
Westerland zorgde op zijn beurt voor opslibbing die de aanleg van de volgende
aanwaspolder in het gorzengebied mogelijk maakte. Dat werd Lodderland, volgens een
oorkonde in 1342. De polder reikte, evenals zijn voorganger, van het duingebied aan de kust
naar het tegenwoordige dorp Tinte. De dijkzate van de Lodderlandsedijk aan de zuidkant van
de polder heeft twee vingerlingen. De oostelijke, mooi zichtbaar in de polderweg, ligt op de
gebruikelijke wijze aan de buitenkant van de polder. De andere, westelijke – minder

opvallend – ligt echter binnen de polder. Hij vormt daarmee een opvallende verschijning in
het Voornse polderlandschap evenals de vingerling van de Bollaarsdijk.
Een bijzondere inpoldering was de aanleg van de polder Lange Strype. Vanaf het dorp
Rockanje legde men de Vleerdamsedijk aan die dwars door de monding van de Strype liep,
vervolgens langs de noordkant van de kreek ging en in een derde gedeelte naar de
Heveringen, het binnenduingebied onder Oostvoorne. Door de aanleg kwam er een definitief
eind aan het bestaan van de getijdenkreek Strype, die millennia lang het vloedwater in het
land had gebracht. De tweede en derde gedeeltes van de Vleerdamsedijk vormden een barrière
voor zeewater aangevoerd uit het westen door de Groote Creecke. De dijk had dus een grote
betekenis als zeewering. Van Rheineck Leyssiùs beeldt de Vleerdamsedijk af zonder een
aansluitende polder Lange Strype (Afb. 6). Hij suggereert daarmee dat de dijk als apart
waterstaatkundig werk in de wereld kwam; dat sluit aan bij mijn focus op de dijk als
zeewering. Niet het hele Strype stroomgebied werd nu ingedijkt. De polder Lange Strype
besloeg het westelijk gedeelte daarvan. Ergens halverwege de Strype kwam de Dwarsdijk. Dit
alles werd in 1350 geregeld door een oorkonde van Machteld van Voorne, de laatste
bestuurder uit het Huis van Voorne.

Afb. 14. Polders op Voorne uit de periode 1330-1350: Oud (1) en Nieuw Rockanje (2), Lange
Strype (S), Lodderland (L), Westerland (W), Nieuwland (N), Vekhoek (H) en Oude
Nieuweland van Abbenbroek (O).
Wat zien we nog terug van dit alles? De Vleerdamsedijk is grotendeels afgegraven, de
dijkzaten van de twee eerste gedeelten vormen een provinciale verkeersweg, het derde deel is
ongeschonden. Het Meertje de Waal is een wijde waterplas aan het begin van de afgedamde

Strype. Omvang en naam van het water wijzen erop dat het in deze vorm ontstaan is als
doorbraakkolk, waardoor de bedding van de ingedamde kreek omvangrijker werd. Maar
gebeurde dat met de Vleerdamsedijk of met zijn voorganger op die plaats, de dijk van
Middelant? Water en oevergebied van het Meertje de Waal zijn terrein van
Natuurmonumenten. De linker noordelijke zijarm van de Strype, afgesneden door het tweede
stuk van de Vleerdamsedijk, is nu een sloot in de polder Stuifakker, die hieronder aan de beurt
komt. De rechter zijarm aan de noordkant is niet meer terug te vinden in het landschap, tenzij
de uitbochting van de Vleerdamsedijk aan zijn uiteinde bij de Heveringen deze vorm kreeg
door de aanwezigheid van die zijarm op die plaats. De zuidelijke zijarm is het beste
herkenbaar in het landschap van nu. Hij vormt het natuurgebied Merrevliet in eigendom bij
Natuurmonumenten. Het draagt een moerasvegetatie met grote floristische rijkdom.
Min of meer gelijktijdig met de ontwikkelingen van de polders tussen Rockanje en
Rugge werd er gedijkt tussen Brielle en Zwartewaal. De polder Vekhoek werd aangebouwd
tegen de Zwartewaalse polders, gevolgd door Helvoet en als laatste de polder Nieuwland. De
naam Helvoet werd Oud Helvoet toen later in de geschiedenis er nog een polder die naam
ging dragen. De ene aanwas tegen de andere verrees zo in het gorzengebied tussen de kreek
Gote en Zwartewaal. Alleen van Nieuwland weten we de datering; dat is 1337. De weergave
van de betreffende oorkonde van Gerard van Voorne door Kort (1972) is lezenswaardig als
algemene informatie over de gang van zaken bij bedijkingen onder supervisie van het Huis
van Voorne:
Gherard, heer van Vorne, burggraaf van Zeelant, geeft de lieden, die tussen de zoutkeet,
Mase, Veechoec en den Briele zullen bedijken tot een korenland, het volgende recht:
a) zoden e.a. mogen zij uit het naburige land halen
b) vrijdom van schot voor 7 jaar en daarna heervaart met 4 man
c) een schip, dat de dijk beschadigt, zal dat beteren
d )een lage ban van 18 d. holl.
Voor de aanleg van Nieuwland maakte men gebruik van de Hossenbos. Dit was een dam die
kort daarvoor was aangelegd om de stroom van de Gote te vernauwen en het vloedwater met
kracht naar de haven van Brielle te geleiden. De bedoeling daarvan was om het stromende
water het sediment mee te laten voeren, zodat het niet terecht kwam op de bodem van de
stadshaven die daardoor ondieper zou worden. Diepte van de haven was een levenskwestie
voor het havenverkeer. Hieronder meer daarover. Langs de Hossenbosdijk loopt nu het Spui,
niets anders dan de kreek Gote. De naam Spui slaat op de functie van dit water om
overvloedig hedendaags polderwater te spuien.
Drie polders waren er nu in het gebied, het
wachten was op de vierde voordat het dorp ter plaatse zijn naam Vierpolders zou krijgen.
Bij Abbenbroek werd het poldergebied aanzienlijk uitgebreid met Nieuweland.
Teixeira de Mattos geeft daarvoor op een kaart de datering 1337. Na een volgende uitbreiding
kreeg deze polder de naam Oude Nieuweland. Een deel van de omringende dijk is genoemd
naar het wiel Katerwaal. Dat is met zijn natte, venige omgeving een reservaat van het ZuidHollands Landschap. De mooie Katerwaalsedijk draagt bomen wat tamelijk uitzonderlijk is
op Voorne-Putten. Misschien is het ook beter dat de overblijvende dijken niet met bomen

Het wiel achter de Katerwaalse Dijk in de polder van Abbenbroek.
opgesierd worden zoals dat in de Hoekse Waard veel is gebeurd. In de Middeleeuwen
kwamen geen laanbomen op dijken voor. Op functionerende dijken stonden sowieso geen
bomen, zoals dat tegenwoordig ook niet het geval is. Wanneer dijken geen functie meer
hadden, slapers werden, kwam het eigendom en beheer terug bij de Heer van Voorne en die
gaf dan vergunning aan boeren om bij hun boerderijen enige bomen te planten voor gebruik
als houtleverancier. Er zullen plukjes bos hebben gestaan op zulke plaatsen. Wil men het
landschap een authentieke allure laten behouden dan is laanbeplanting uit den boze.

12. Polders uit de periode 1350-1400
Op drie plaatsen op Voorne en Putten werden in de tweede helft van de 14e eeuw nieuwe
polders aangelegd voor een deel met duidelijke datering of althans met globale
tijdsaanduiding. Om te beginnen werd het Strype gebied helemaal bedijkt (Van der Graaf en
Wind, 1985). De Strypesedijk aan de zuidzijde van de polder Lange Strype werd
doorgetrokken tot Tinte en vanaf zijn uiteinde daar liep de Kade naar de polder Lodderland
(Afb. 15). Dit tweede gedeelte van de Strype polder heette Hooge en Lage Strype. Dit
gebeurde in de jaren 1350. Het werd gevolgd in 1360 door de polder ’t Woud vanaf Tinte in
de richting van Brielle en liggende tussen reeds aanwezige polders en het stroomgebied van
de Gote. De Peltsersdijk vormde de beschutting tegen het water van de kreek; het is nog
steeds een mooie dijk. In de eeuwen na de inpoldering verwaterde de Strype kreek tot een
smalle wetering gelegen in het boerenland. Daar kwam verandering in toen in het begin van

deze eeuw het waterschap het gebied op de schop nam. Het werd getransformeerd in een
plasdrasgebied onder de noemer kreekherstel. Zo kwam de kreek vanaf het Meertje de Waal
bij Rockanje tot aan de Kade bij Tinte weer terug, min of meer in zijn oude glorie van
getijdenkreek. Dat woord is uiteraard eigenlijk niet meer op zijn plaats, gezien het feit dat er
geen open verbinding met zee werd gemaakt waardoor getijdenwater naar binnen kon komen.
Het is een interessant natuurgebied geworden met een grote rijkdom aan watervogels en
moerasvegetatie, waarin zelfs zoutplanten voorkomen. Deze plantensoorten komen
gewoonlijk langs de zeekust voor waar het zoute vloedwater vrij spel heeft. Hun voorkomen
hier, dichtbij De Waal, hangt samen met zout in het grondwater. De primaire functie van het
gebied is echter niet de natuur, maar die van opvangbekken voor overtollig oppervlaktewater
na grote regenval (Anonymus, 2010). Kreekherstel staat ook gepland voor andere
middeleeuwse kreken op Voorne-Putten met duidelijke bedoelingen van landschapsherstel. Of
dat binnen afzienbare tijd zal gaan gebeuren, is echter de vraag. Het kost geld om boerenland
te kopen en de instemming te verkrijgen van de agrarische sector.

Afb. 15. Polders op Voorne en Putten uit de periode 1350-1400: Hooge en Lage Strype (S),
`t Woud (W), Nieuw Helvoet (H), Nieuwenhoorn (N), Oudenhoorn (O) en Markenburg (M).
Een geheel ander type bedijking vond plaats in de regio Hellevoetsluis, in de
Middeleeuwen bekend als Oosthoek, zoals we boven zagen. Successievelijk kwamen hier de
polders Oudenhoorn (1353), Nieuwenhoorn (1368) en Nieuw Helvoet (1395). Dit zijn
moderne polders, in die zin dat ze groot zijn met krachtige omlijning en niet te vergeten ook
met een duidelijke datering. De moderniteit van de polder Oudenhoorn kan men ook afleiden
uit de plaatsing van het dorp Oudenhoorn, niet op of langs een dijk, maar midden in de polder

langs strakke polderwegen. De polder Oudenhoorn vormt nog steeds een landelijk gebied in
tegenstelling tot de beide andere polders, die door de groei van de stad Hellevoetsluis sterk
zijn aangetast in hun oorspronkelijke landelijke status. Interessante dijklichamen zijn de
Ruigendijk en de Molendijk van Oudenhoorn, en de Westdijk bij Nieuw Helvoet.
De waterstaatkundige werken op Putten in deze episode van de dijkgeschiedenis
vormen een verwarrend beeld (Van der Gouw, 1967). Allereerst is daar het verloop van de
bedijking van Markenburg. Het ging daarbij om buitendijkse gronden ten noorden van de
polders Spijkenisse en Kapershoek. Het nieuwe poldergebied werd in twee fasen aangelegd,
Oud (1353) en Nieuw Markenburg (1378). Het was een onstuimig gebied langs de rivier de
Maas met als gevolg dat spoedig herdijking nodig was, en het uiteindelijk verloren gaan van
het grootste deel van de inpoldering. Diezelfde onstuimigheid treffen we ook aan tussen de
oostkant van de polder Spijkenisse en de Maas. Dat blijkt uit de aanleg van een inlagedijk
daar in 1395 (Van der Hoek, 1977). Dat was in feite de derde dijk die er kwam. Enige tijd na
de aanleg van de polder Spijkenisse legde men een nieuwe oostdijk aan dichter bij de rivier,
kennelijk omdat zulks mogelijk en zinvol was als uitbreidingsobject. Dat was blijkbaar
overmoedig, zodat de Spijkenissers gedwongen waren terug te wijken van de rivier middels
de aanleg van de inlagedijk. Deze laatste is de tegenwoordige Molendijk. Hier moet aan
toegevoegd worden dat hij aan de noordkant van de polder Spijkenisse werd doorgetrokken
over enige afstand. En dat wekt verwondering, want hoe was dat nou mogelijk, terwijl daar al
die nieuwe polder Markenburg lag of was die in de tussentijd misschien daar al verdwenen.
De nieuwe aanpak van polderaanleg op Voorne kon niet verhinderen dat bij een storm
in 1374 er ernstige overstromingen plaatsvonden. De nieuw gevormde polders kwamen alle
onder water te staan (Arkenbout, 1970). Oudenhoorn en Nieuwenhoorn werden beide
overstroomd door water uit het Haringvliet dat naar binnen kwam via een doorbraak van de
dijk langs het Haringvliet op de plaats waar de Molendijk erop uitkwam. Daar was vroeger de
monding van de kreek Monomare en dat verklaart wellicht deze doorbraak. Het grote wiel
dat ontstond, kreeg de welluidende naam Weewenee in het Caartboeck van Voorne. Dat wiel
is er niet meer, maar de bijbehorende vingerling nog wel. De kreek Gote speelde in 1374 voor
het laatst een grote rol als leverancier van water bij de overstroming van andere polders,
nieuwgevormde en oudere, aan beide zijden van de kreek. Doorbraakplekken met hun
vingerlingen van de polders Nieuw Rockanje, Strype en Lodderland kan men hiermee in
verband brengen.

13. Van 1400 naar 1500
Dit is de periode waarin de laatste grote nieuwe polders werden aangelegd en waarin het
cultuurlandschap, zoals we dat nu kennen, zijn omtrekken kreeg. Dat geldt voor Voorne en
voor Putten. Het belangrijkste gebeuren op Voorne was het afdammen van de kreek Gote. Dit
heeft veel voeten in de aarde gehad. De Gote vormde een twistappel tussen de landsheer en de
stad Brielle. Eerst genoemde was erop gebrand dit overblijfsel van de stormramp van 1214 op
te ruimen of beter gezegd om nieuw korenland te verwerven op die plaats. Brielle wilde de
getijdenstroom het liefst handhaven, omdat het stromende, schurende water zijn haven op
diepte hield en dat was nodig voor de toegankelijkheid van de haven van de jonge

scheepvaart- en handelsstad. De Gote vormde een natte strook land op Voorne tussen een
westelijk en een oostelijk aaneengesloten poldergebied. Het vroeg er als het ware om
ingepolderd te worden om aldus een aaneensluitend droog en agrarisch Voorne te gaan
vormen.

Afb. 16. Polders op Voorne en Putten uit de periode 1400-1500: Stuifakker (S), Naters (N),
St. Anna (A), Nieuwe Gote (NG), Oude Gote (OG), Nieuweland van Abbenbroek (NA),
Zuidland (Z), Velgersdijk (V) en Schuddebeurs (OS). Schenkeldijk is de nieuwe dijk van de
polder Brabant.
Pogingen van de landsheer om tot bedijking te komen, startten in het begin van de 15e
eeuw (Van der Graaf en Wind, 1985). Heer van Voorne in die tijd was Jan van Beieren, broer
van de Hollandse graaf, die in 1404 aan Brielle nog verklaarde “Ghote tot genen Corenlande”
te vormen. Het is hier dat de naam van de kreek voor het eerst wordt genoemd in oorkonden.
Ondanks die verklaring werd in 1412 de polder Naters aangelegd tegen de Strype polder (Afb.
16). De Natersedijk liep van Tinte naar het mondingsgebied van de kreek en werd daar door
de Oude Dijk verbonden met Rockanje. De Oude Dijk dankt zijn naam mogelijkerwijs aan het
feit dat er reeds een leidam zich uitstrekte in de Gote stroom. Een deel van het gorzengebied
van de Gote werd op deze wijze al cultuurgebied zonder dat het echter schade toebracht aan
de toevoer van getijdenwater in de Brielse haven. Maar het ging verder. In diezelfde tijd
kwamen er toch dijken die de Gote afdamden bij zijn uiteinden en dat was volslagen tegen de
wens van de stad Brielle. Tot opluchting van de stad hadden die dijken geen lang leven. Dat
was dankzij de St. Elisabethsvloed van 1421 die ze wegspoelde. Het gaf respijt tot 1473, toen
kwam het definitieve einde van de kreek door een oorkonde van Karel de Stoute, Graaf van

Holland, die opdracht voor bedijking gaf. Bij de monding kwam de Zwarte Dijk en aan het
andere uiteinde bij Brielle een dam die nu een stukje Rijksstraatweg vormt. Een oude naam
voor deze plek is De Klomp. In onze tijd is niet veel overgebleven van die ooit zo forse kreek
Gote. De slingerende watergang die nog restte, werd bij ruilverkavelingen verlegd en
gekanaliseerd. Soms treft men de bewering aan dat de Gote, toen hij nog in volle omvang
aanwezig was in het Voornse land, naast de functie van leverancier van water voor de Brielse
haven, voor de stad Brielle ook van belang was als rechtstreekse scheepvaartverbinding met
het zuiden. Dat lijkt echter volledig in strijd met de rol die de Bernisse in dat opzicht
vervulde. In Geervliet was de grafelijke tol voor de scheepvaart tussen Holland en Vlaanderen
gevestigd en de graaf stond niet toe dat elders schepen van sluiproutes gebruik maakten. Hij
zal daarop toegezien hebben middels toezichthouders in Brielle.
Met minder ophef was waarschijnlijk in het begin van de 15e eeuw al een Gote polder
gekomen tussen de kreek aan de ene kant en de polders Vekhoek en Oud Helvoet aan de
andere kant. We kennen deze polder nu onder de naam Oude Gote ter onderscheiding van de
Nieuwe. Oude Gote ligt met zijn authentieke Oude Dijk langs het Spui, het overgebleven stuk
van de Gote tussen De Klomp en de vesting Brielle. De naam van het water duidt erop dat het
voor de afvoer van polderwater kan dienen. Door Oude Gote kwam er de vierde polder –
naast Nieuwland, Vekhoek en Oud Helvoet - om het dorp Vierpolders zijn naam te kunnen
geven.
De bedijking van de middenloop van de Gote werd al spoedig gevolgd door
bedijkingen nabij en in het mondingsgebied van de kreek. In 1475 legde men een
aanwaspolder aan bij Nieuw Helvoet (Buitendorp, 1952). In eerste instantie kreeg deze de
naam St. Cornelispolder. Als restanten daarvan vindt men nu in het landschap terug de
Quackse Dijk en de Duindijk. Waar de rest gebleven is, komt later aan de orde. Een
eigenaardigheid van de Quackse Dijk is zijn hoekige verbinding met de Westdijk van Nieuw
Helvoet.
In het versmalde mondingsgebied van de Gote verscheen vervolgens in 1479 de St.
Annapolder. De beslissende dijk bij deze polder is de Schapengorsedijk tussen Rockanje en
de polder St. Cornelis. Het gedeelte van de kreek Gote tussen de Schapengorsedijk en de
Zwarte Dijk dat uiteraard ook zijn allure had verloren in de eeuwen na de indijking, heeft
daarvan iets teruggekregen in recente tijd. Het waterschap heeft de waterloop die er nog was
getransformeerd in een plasdrasgebied. Dat gebeurde in het kader van een project om
slootkanten om te vormen tot natuurvriendelijke oevers. Het is een aantrekkelijk gebied
geworden. Die aantrekkingskracht wordt verhoogd door een nat graslandgebied dat er aan
grenst. Het is rijk aan zoutplanten zoals dat bij het Meertje de Waal het geval is. Bij de
ruilverkaveling is er bovendien een bos aangelegd. Grasland en bos zijn eigendom van
Natuurmonumenten.
Op Voorne werden twee dijken aangelegd in de overgang van de polders naar het
zandige kustgebied. In het zuidelijke deel van het kustgebied bouwde men de Noorddijk,
beginnend bij Rockanje en eindigend bij het noordelijk uiteinde van de Vleerdamsedijk. Zo
ontstond de polder Stuifakker, die aan de binnenzijde omsloten werd door diezelfde
Vleerdamsedijk. Het gebied bestond uit de gorzen rondom de bovenloop van de Groote

Vingerlingen in de Schapengorsedijk, bij de Walinkxput en de Luerisput.
Creecke, waarvan door deze actie nog slechts de benedenloop op het strand bleef bestaan. Een
datering voor deze gebeurtenis is er niet. We weten slechts dat Stuifakker er al was in 1479,
toen hij werd genoemd in een oorkonde over een ander onderwerp. Mijn aanname is dat
Stuifakker in de 15e eeuw ontstond. Het is een gebied dat zijn naam terecht draagt. Toen en
nog lang daarna is het overstoven met duinzand. De Noorddijk is een waarlijk fraaie dijk met
kronkelingen, voor een deel als gevolg van doorbraken, en golvingen bovenop. Taluds en
bovenkant worden gesierd door meidoornstruiken, die we op andere dijken op Voorne-Putten
niet zo gewend zijn. Het deel van de Noorddijk bij Rockanje is ook ondergestoven en niet
meer zichtbaar in het landschap.
De tweede nieuwe dijk op westelijk Voorne is de Heindijk. Aanvankelijk hadden de
polders Oosterland geen sluiting aan de westkant althans in de vorm van een dijk. Beschutting
werd daar geboden door het duingebied aan de monding van de Maas. Ook de andere oude
polders die tegen de duinen eindigden, maakten van die duinen gebruik als sluitdeur en waren
niet afgerond met een dijk. In de loop van de tijd is de Maasmond in zuidelijke richting gaan
verschuiven met funeste gevolgen voor het eiland Voorne. Zijn noordwestelijke kust werd
opgevreten door het rivierwater en zo verminderde de omvang en sterkte van het duin- en
gorzengebied op die plaats. Het verloor zijn beschermende functie en als gevolg daarvan
ontstond de behoefte aan een westdijk voor de polders Oosterland. Het is de oorsprong van
de Heindijk tussen de polders en het tegenwoordige Kruiningergors, het recreatiekamp. De
aftakeling van de kustverdediging ging verder, zodat in 1561 een ophoging van de Heindijk
en verdere maatregelen nodig waren om het zeewater daar te weerstaan. Deze ophoging,

vermeld door Fruin (1876), maakt duidelijk dat de Heindijk eerder dan dat jaar, laten we
zeggen in de 15e eeuw, is aangelegd. Een bijzonderheid die hier nog vermeld dient te worden,
is dat zowel de Noorddijk als Heindijk met zand zijn opgebouwd en dat is een abnormaal
verschijnsel op de eilanden Voorne en Putten, waar de polderdijken van klei zijn opgebouwd.
Ook in het oosten van Voorne ging het bedijkingsproces verder. Abbenbroek werd in
1409 uitgebouwd met de polder Nieuweland van Abbenbroek. Het Nieuweland van
Abbenbroek uit 1337 kreeg de uitgebreidere naam Oude Nieuweland. En vervolgens kwam de
polder Zuidland in 1416. Dat was een moderne polder, zoals we die hebben leren kennen
bijvoorbeeld bij Oudenhoorn. Een forse, grote polder met strakke indeling. Aanleg van
Zuidland betekende een late herdijking van het poldertje Drenkwaert. Het betekende ook dat
de oude kreek Westerland aan de noordgrens van polder Zuidland ging degenereren tot
boerensloot. Het duurde even (1439) voordat dit proces van bedijking verder ging met de
polder Velgersdijk, liggend in de punt gevormd door Bernisse en Spui. De oostelijke dijk van
de polder Zuidland werd Droogdijk na de aanleg van de aanwaspolder Velgersdijk, die wordt
op zijn beurt aan de Bernisse kant omzoomd door de aantrekkelijke Kromme Dijk. De
octrooien waarin de bedijking van de laatste twee polders vastgesteld werd, waren van de
hand van Jacob van Gaasbeek, Heer van Putten; dit gedeelte van Voorne was immers
eigendom van het Huis van Putten.
We gaan over naar het Putten in engere zin. Een grote polder die er daar bijkwam, was
Schuddebeurs aan de zuidkant liggende tegen de polder Simonshaven. Het was toen 1431. Hij
reikte van het dorp Simonshaven tot aan het dorp Hekelingen, waar hij aansloot aan de polder
Nieuwe Putten. Er was een lange dijk voor nodig langs de oever van het Spui. Was dit de
oorzaak voor klachten over betalingen bij de bevolking die daarom op haast Rotterdamse
wijze de naam Schud-de-Beurs aandroeg (De Baan, 1993). De polder is bekend onder de
naam Oud Schuddebeurs vanwege het latere verschijnen van een NieuwSchuddebeursgebiedje langs de Bernisse. De nog bestaande oostdijk van Schuddebeurs –
gevormd door een stukje dijk van de polder Nieuwe Putten – kennen we onder de naam
Toldijk. Die naam kreeg de dijk doordat de grafelijke tol voor de scheepvaart verplaatst werd
van de Bernisse bij Geervliet naar het Spui toen die als scheepvaart route tussen Holland en
Vlaanderen beschikbaar kwam.
De polder Brabant kreeg nieuwe dijken aan de oostzijde. In het begin van de 15e eeuw
werd een inlagedijk aangelegd tussen Brabant en Putten (Van der Gouw, 1967). Die
overbrugde opnieuw de afstand tussen Klein Hekelingen en Putten. Dat is gevolgd door de
aanleg van een inlagedijk die liep over de lengteas van Klein Hekelingen, waarvan de dijken
blijkbaar gingen bezwijken. Aan het eind van de eeuw ontstonden er plannen om aan de
buitenzijde van die nieuwe dijk toch weer opnieuw een polder (Oud Hongerland) aan te
leggen (De Baan, 1993). En dat betekent dat de dijk ook in de 15e eeuw moet aangelegd zijn.
Eerstgenoemde inlagedijk vormt nu een deel van de Korte Schenkeldijk en de andere is de
Lange Schenkeldijk. Schenkeldijk is niet zomaar een naam; het geeft aan dat het een
dwarsdijk is tussen twee reeds bestaande dijken. En dat is nu precies wat de Korte en de
Lange Schenkeldijk deden. De laatste bleek bij een archeologisch onderzoek in zijn opbouw
mestlagen te bezitten die afkomstig kunnen zijn van een boerderij op een oude terp, waarvan
dankbaar gebruik werd gemaakt bij de aanleg van de dijk (Moree e.a., 2010). De
Schenkeldijken hebben een aantrekkelijke nieuwe functie gekregen. Bovenop het dijklichaam

Schenkeldijk, oorspronkelijk de oostelijke dijk tussen de polder Brabant en de Maasrivier.
ligt nu een wandel- en fietspad evenals op andere dijken of dijkzaten in Spijkenisse; een
prijzenswaardige aanpak van historische monumenten. De vernieuwingen aan het
dijkenbestand van Brabant toont aan dat de Maas ook in de 15e eeuw een onstuimige rivier
bleef.
In de tweede helft van de 15e eeuw werden kleine polders aangelegd aan de randen
van Voorne en Putten, boven de polder Klein Oosterland, in de oostelijke oevergebieden van
de rivier Bernisse en bij Spijkenisse langs de Maas. Deze polders blijven hier onbesproken;
voor de herkenning van het historische landschapsbeeld van Voorne-Putten zijn ze van
geringe betekenis.
14. Overstromingen in de 16e eeuw
Omstreeks 1500 zijn de eilanden Voorne en Putten bedijkt en hebben ze een cultuurlandschap
dat geheel uit polders bestaat. Ze zijn klaar met een proces dat zijn aanzet kreeg in 1220. Dit
overzicht van de historische geografie zou daarom beëindigd kunnen worden. Er is echter een
reden om de 16e eeuw te behandelen. In die eeuw heeft een aantal ingrijpende aantastingen
van het polderlandschap plaatsgevonden. Door zware stormen vonden dijkdoorbraken plaats,
waardoor herdijking noodzakelijk was met enige wijzigingen in het patroon van de twee
eilanden met name aan hun buitenzijden.
In 1512 zorgde het Haringvliet voor de doorbraak van de nog jonge Schapengorsedijk
met overstroming van de St. Annapolder tot gevolg (Van der Gaaf en Wind, 1985). Het

herstel van de dijk vond niet direct plaats tot ongenoegen van de Heer van Naters die als
grondeigenaar van een deel van de polder, belanghebbende was. Hij nam daarom
maatregelen; op zijn initiatief kwam er een dijk binnen de overstroomde Annapolder. Deze
binnendijk strekte zich uit van het eindpunt van de Oude Dijk tot aan het beginpunt van de
Schapengorsedijk (Afb. 17). De dijk en het afgescheiden gedeelte van de oorspronkelijke
polder kregen de naam Pancrasgorsedijk en -polder, genoemd naar het vroegere St.
Pancrasgors dat in de monding van de Gote lag. Het overgebleven gedeelte behield de naam
Annapolder. Het westelijk deel van de Pancrasgorsedijk is afgegraven; het niet afgegraven
gedeelte is landschappelijk aantrekkelijk. De doorbraak van de Schapengorsedijk gebeurde op
twee dicht bijeen liggende plaatsen. Als herinnering daaraan zijn er twee vingerlingen in de
dijk. Een van deze heeft de gebruikelijke vorm, maar de andere bestaat uit twee bochten met
een inkeping daartussen. De verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat er ter plaatse twee
geulen van de kreek Gote naast elkaar liepen die voor verzakkingen in het dijklichaam hebben
gezorgd. Oude namen voor beide doorbraakplaatsen zijn Luerisput en Walinkxput. Het woord
put is alleen voor de tweede doorbraak nog toepasselijk, omdat daar nog wel een wiel
aanwezig is en bij de eerste niet meer. De Schapengorsedijk is ter eniger tijd in de 16e eeuw
alsnog hersteld en ligt nog steeds fier in het landschap vooral dankzij zijn steile taluds die de
aanduiding dijk ook voor de oppervlakkige gebruiker van de weg bovenop begrijpelijk
maken.

Afb. 17. Nieuwe dijken en polders op Voorne en Putten uit de periode 1500-1600: Pietersdijk
(P), Pancrasgorsedijk (Pg), Harteldijk (H) en Gaddijk (G). St. Cornelispolder met
Schenkeldijk verkleind tot Quackpolder (Q). Nieuwe Putten is herdijkt met de polders Oude
Uitslag (1), Nieuwe Uitslag (2) en Wolvenpolder (3).

In 1534 zorgde het Haringvliet voor een volgende aantasting van het polderlandschap;
de St. Cornelispolder werd gehalveerd (Buitendorp, 1952). Het oostelijk gedeelte verdween
onder het water; het westelijk deel bleef gespaard achter een duinstrook tussen dijk en
Haringvliet. Op de plaats van de afslag bouwde men de Schenkeldijk tussen de eigen Duindijk
en de Westdijk van de polder Nieuw Helvoet. Het gespaarde gedeelte van de polder ging
verder onder de naam Quackpolder. Het weggeslagen gedeelte ligt ook nu nog open langs het
Haringvliet. Het is het vogel- en plantenreservaat Quackgors van Natuurmonumenten.
Op Putten vonden ook aanvallen van het water plaats met wijzigingen in het
dijkenbestand als gevolg. Aan de noordkant lagen de polders Markenburg, die al na de aanleg
met het water van de opdringende Maas kampten. Het lijkt waarschijnlijk dat in de 16e eeuw
de genadeklap werd uitgedeeld. Alles wat van Markenburg resteert in het tegenwoordige
landschap is de Harteldijk, een boogvormige dijk tussen de vroegere polders Spijkenisse en
Geervliet. Het inwaarts gebogen uiterlijk van de dijk staat in contrast met de uitwaartse vorm
van dijken die men meestal aantreft. De Harteldijk vormt een middeleeuws relikwie tussen
moderne zaken in zijn omgeving
als een parkeerterrein voor vrachtwagens, een
jeugdgevangenis en een jachthaven.

Harteldijk, overblijfsel van de Markenburg polders, met zijn bijzondere gebogen vorm.
In 1499 werd aan de buitenzijde van de Schenkeldijken langs de Maas onder
Spijkenisse de polder Hongerland (later Oud Hongerland) aangelegd. Bij die gelegenheid
werd de Korte Schenkeldijk verlengd en de punt van Nieuwe Putten opgenomen binnen de
nieuwe polder. Aantasting van het dijklichaam van Nieuwe Putten zal de aanleiding hiertoe
geweest zijn.

Slechte kwaliteit van de dijken speelde in ieder geval een rol bij de volgende
gebeurtenissen in de 16e eeuw. Een ingrijpende aanval van het water vond plaats in 1530 bij
de St. Felixvloed. Het aanvallende water kwam vanuit het Spui, dat beschadigingen aanbracht
aan de dijk van Nieuwe Putten daar. Het herstel verliep niet vlot, met noodlottige gevolgen.
In 1532 bij een nieuwe aanval van het Spuiwater trad volledige vernieling op. Er trad
overstroming op van de gehele polder. De dijk tussen Nieuwe Putten en Hekelingen was
inmiddels afgegraven, maar uit een gevoel van onzekerheid over de standvastigheid van de
dijken van Nieuwe Putten werd al in 1437 de Middeldijk, een inlage dijk in het midden van de
polder Hekelingen, aangelegd. Een deel van deze polder was dus ook toegankelijk voor het
overstromende water. De tegenmaatregelen na deze overstroming waren krachtig. In 1533
legde men een nieuwe dijk aan even westelijk van waar vroeger de westdijk van Nieuwe
Putten had gelegen. Hij reikte van de verlengde Korte Schenkeldijk in het noorden tot aan de
polder Schuddebeurs. Een strook grond van Hekelingen en geheel Nieuwe Putten, afgezien
van zijn noordwest punt, werden daarbij uitgeslagen. Daar bleef het echter niet bij, al heel
gauw ging men tot herdijking van de polder Nieuwe Putten over. Dat ging in drie fasen;
achtereenvolgens verschenen drie nieuwe polders in het gebied: Oude Uitslag (1558), Nieuwe

Zanddijk tussen de polders Nieuwe Uitslag en Wolvenpolder.
Uitslag (1565) en Wolvenpolder (1619). De laatste polder dankt zijn naam aan een bewoner,
geheten Reinier van der Wolf. Ondanks nieuwe bedijkingen wist de Allerheiligenvloed van
1570 toch de dijk tussen de polders Hekelingen en Oude Uitslag te bereiken en sloeg er twee
gaten in. Daar liggen nu de wielen Grote en Kleine Gat; het gaf een treffende naam aan de
dijk: Gaddijk. De Wolvenpolder kwam in 2014 aan de beurt voor wederom een ingrijpende

verandering in het landschap. Een soort herhaling van de gebeurtenissen van de 16e eeuw,
maar deze keer onder controle van de mens. Hij werd omgevormd tot een plasdrasgebied met
natuurbestemming. In de Oude en Nieuwe Uitslag kwamen tegelijkertijd groene
recreatieterreinen.

Gaddijk bij Spijkenisse, aangelegd na het overstromen van de polder Nieuwe Putten; nu in
gebruik als fietspad.
Ook op Voorne heeft de Allerheiligenvloed van 1570 zijn invloed doen gelden (Van
der Graaf en Wind, 1985). Het meest westelijke deel van het eiland werd daarbij getroffen.
Het stormwater kwam hier binnen vanaf de Noordzee door de bedding van de Groote
Creecke. De Noorddijk werd op diverse plaatsen doorbroken. Ongeveer halverwege bevinden
zich vingerlingen in het dijklichaam die daarvan getuigen. Het noordelijke uiteinde van de
dijk werd zwaar beschadigd met als gevolg vorming van wielen. Een van deze is de vijver bij
de boerderij de Schaapskooi (Schuitemaker, 1984). Hier blijkt uit dat het water oprukte over
een breed front en het ging nog verder. Zelfs de Vleerdamsedijk werd aangetast. Het
noordelijke uiteinde van deze dijk heeft een gebogen uiterlijk. En dit valt op, doordat de dijk
overigens zo strak is. Boven bracht ik dat al in verband met de aanwezigheid van een zijarm

Afb. 18. Kaart van de Groote Creecke op westelijk Voorne getekend door Jacob Cornelis
Koutter in 1608.

van de Strype kreek ter plaatse. Een andere verklaring van deze bocht in de Vleerdamsedijk
zou echter ook kunnen zijn, dat het een uitgebreide vingerling is, aangelegd doordat daar de
dijk ook doorbrak bij deze vloed. In 1571 ging men aan de slag om het gebied opnieuw te
beveiligen. Heel opmerkelijk is dat de bevolking in het voorjaar op eigen gezag ertoe
overging om een dam aan te leggen in de geul van de Groote Creecke zeewaarts van de
Noorddijk. Deze dam, de St. Pietersdijk, verbond duinen noord en zuid van de geul die zich in
de voorgaande tijd hadden gevormd en als zeewering dienst deden. Van de Vleerdamsedijk is
bekend dat hij pas in de zomer van 1571 werd gerestaureerd. Waarom werd de schade aan
Vleerdamsedijk en Noorddijk hersteld en bovendien nog een nieuwe dijk aan de buitenkant
aangelegd, terwijl men had kunnen volstaan met het oprichten van een stevige Pietersdijk?
Het polderen van de polderingelanden liet blijkbaar te wensen over met onvoldoende
samenwerking tot gevolg. Daarom ging ook de bevolking op eigen kracht aan de gang bij de
Pietersdijk. Deze dijk vinden we nu terug in de vorm van een lage zanddam tussen het
Kreekpad en het landgoed Strypemonde. De kaart van Koutter geeft een beeld van de
gebeurtenissen bij het Windgat zoals hij het gebied noemde (Afb. 18).
Laat ik het verhaal over de aanleg en ontwikkeling van het polderlandschap op
Voorne-Putten beëindigen met een raadsel. Het betreft een korte dijk dichtbij het dorp
Oostvoorne. Een mooie groene dijk, met een onduidelijke oorsprong. Volgens het kundige
boek van Buijtendorp (1952) en de voortreffelijke kaarten van Teixeira de Mattos is dit dijkje
van betrekkelijk recente datum. Het zou aangelegd zijn na een stormramp in 1928, toen voor
de zoveelste keer de zuidelijke oever van de Maasmond was aangetast. Volgens de weergave
zou de dijk aangelegd zijn vanaf iets onder het uiteinde van de oude Noorddijk tot aan de
boulevard van Oostvoorne over 160 m. We noemen hem gemakshalve de Verlengde
Noorddijk.
Wat is nu het raadselachtige? Deze dijk kunnen we al terugvinden op de kaart van Jan
Jansz. Potter uit 1576 (Afb. 19). En niet alleen daar, maar ook op latere kaarten tot en met de
topografische kaarten uit de 19e eeuw. Zou het niet zo zijn dat het dijkje in eerste instantie is
aangelegd in de zeventiger jaren van de 16e eeuw? We hebben boven laten zien dat toen als
gevolg van stormschade elders dijkaanleg plaatsvond. Mocht deze veronderstelling kloppen
dan betekent het dat de Verlengde Noorddijk na de storm van 1928 niet nieuw werd
aangelegd, maar opnieuw. Hoe het ook zij, landschappelijk is het dijkje fraai, zo fraai dat het
tegenwoordig natuurreservaat van Zuid-Hollands Landschap is. Hier moet wel aan
toegevoegd worden dat de oorspronkelijke aanhechting van de Verlengde Noorddijk aan de
Noorddijk onduidelijk is als gevolg van de daar beginnende Brielse Maasdam.

Nawoord: Voorne en Putten in het dynamische Noordzee kustgebied
In het verleden werden middeleeuwse overstromingen van de Noordzeekust in verband
gebracht met het rijzen van de zeespiegel. Langs de gehele kust van Nederland en in het
buitenland zou het zeewater het binnenland zijn binnengedrongen als gevolg van zogenaamde
transgressies in perioden van een hogere zeewaterspiegel. Dat idee is de laatste decennia
geheel verlaten ten gunste van een andere zienswijze. Deze laatste komt erop neer dat
overstromingen in verband worden gebracht met lokale of regionale hoge stormvloeden, die

veroorzaakt werden door het rampzalige samengaan van zware stormen en springvloeden.
Een mogelijke menselijke factor daarbij is dat het effect van de overstromingen vergroot is
door verlaging van het maaiveld in bewoonde en voor landbouw gebruikte kustgebieden. Dat
alles gebeurde langs de Nederlandse kust en in de ons omringende landen. Het staat
beschreven in een internationaal boekwerk (Thoen e.a., 2013). De boven beschreven
gebeurtenissen op Voorne en Putten passen geheel in dit moderne beeld van het
middeleeuwse ontstaan van kustlandschappen langs de Noordzee.

Afb. 19 De Verlengde Noorddijk ten noordwesten van het dorp Oostvoorne op een deel van de
kaart van Jan Jansz. Potter van de landen van Voorne, 1576 (De Meer & Wijk, 2012).
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Tijdtafel voor Voorne (bekende dateringen)
1105 eerste vermelding van Voorne
1108 eerste vermelding van Heer van Voorne: Hugo
1179 grafelijke tol bij Geervliet
1206 Abbenbroek genoemd
1214 ontstaan van Haringvliet en overstroming van westelijk Voorne (Middelant)
1220 eerste oorkonde van Voorne: vermelding van overstroming en verzoek aan monniken
van Uithof Oosthoek voor dijkaanleg
1229 Heenvliet leengebied van Voorne
1231 Monniken staken poging tot dijkaanleg.
1257 eerste vermelding van Brielle
1261 leengoed Zwartewaal genoemd
1314 Monniken verlaten overstroomde Voorne.
1321 polder Klein Oosterland
1330 oorkonde over bedijking van (Oud) Rockanje
1337 polders Nieuwland bij Brielle en (Oude) Nieuweland bij Abbenbroek
1342 polder Lodderland
1350 polder Strype
1353 polder Oudenhoorn
1360 polder `t Woud
1368 polder Nieuwenhoorn
1374 stormramp en dijkdoorbraken
1395 polder Nieuw Helvoet

1409 polder Nieuweland van Abbenbroek
1412 polder Naters
1413 polder Oude Gote
1421 St.Elisabethsvloed
1473 polder Nieuwe Gote
1476 polder St.Cornelis
1479 polder St.Pancras
1479 vermelding van Stuifakker
1570 aanleg van Pietersdijk

Tijdtafel voor Putten
1175 begin van polder Nieuwe Putten ?
1200 begin van nederzetting Spijkenisse ?
1216 eerste vermelding van Heer van Putten: Jan
1229 uitgifte van ambacht Drenkwaard
1231 ambacht Spijkenisse genoemd
1280 Putten en Hekelingen genoemd
1300 beginnende ondergang van gebied Oude Putten
1305 polder Simonshaven
1353 polder Markenburg
1416 polder Zuidland
1421 St. Elisabethsvloed
1431 polder Schuddebeurs
1439 polder Velgersdijk
1532 ondergang van polder Nieuwe Putten
1558 polder Oude Uitslag
1565 polder Nieuwe Uitslag
1619 polder Wolvenpolder

Enige technische termen
dijkzate: basis van een afgegraven dijk
gors: een buitendijks gebied dat overstroomd wordt door vloedwater; in Noord-Nederland is
de term kwelder gebruikelijk
inlagedijk: speciale dijk, aangelegd binnenwaarts van een dijk die bedreigd wordt of niet meer
te houden is
leidam: stroom leidende dam om de schurende werking van het water te concentreren
kernpolder: een eerste polder van min of meer ronde vorm die in een bedreigd gebied wordt
aangelegd; uitbreidingen daarvan heten aanwaspolders
transgressie: toename van de invloed van de zee in het kustgebied door overstroming; bij
regressie is het tegendeel het geval
vingerling: halfcirkelvormig stuk dijk om de plaats van een doorbraak waar de bodem was
weggespoeld en een plas (wiel, waal) ontstond; meestal werden ze aan de buitenzijde van de
polder aangelegd

