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Archeologische sporen van be-
woning gaan terug tot de Ro-
meinse tijd. De schaarse in-
heemse bewoners, de eerste 
pioniers, houden zich warm 
met het verstoken van veen, 
dat ze uit de bodem opgraven. 
Ondertussen onderhouden ze 
contacten met de Romeinen. 

Ongeveer na het jaar 300 
wordt dit gebied onleefbaar 
door een stijging van de zee-
spiegel, en weg zijn de pio-
niers. Het dikke veenpakket 
raakt met zout doordrongen, 
en bedekt met een laag zee-
klei. Kreken snijden hier 
doorheen. 

Nieuwe pioniers verschijnen 
in de loop van de zevende/
achtste eeuw in de Poel. De 
hogere zandruggen, die ont-
staan als de kreken dicht- 
slibben, bieden veilige om-
standigheden voor de eerste 
bewoners. Het veen dient op-
nieuw als brandstof, en als 
grondstof voor zout. Dat 
trekt de aandacht van een 
Spaans-Joodse reiziger uit de 
tiende eeuw. Van het systema-
tisch uitgraven van dit veen, 
dat zich onder een vrucht-
bare laag zeeklei bevindt, 
zijn veel archeologische spo-
ren in de bodem bewaard ge-
bleven. Het hoge gezag is dan 
nog ver weg. In elke neder-
zetting grijpt een familie 
van ambachtsheren de macht. 
Zij laten kasteelbergen, heu-
vels met bovenop een houten 
of stenen toren, bij hun dor-
pen opwerpen.

Na een overstroming in 1134 
beginnen de overlevenden aan 
de aanleg van een ringdijk 
rond het Bevelandse kernge-
bied, die rond 1150 gereed 
is. Daarna komen de eerste 
parochies tot stand, de ‘moe-
ders’ die aan de wieg van di-
verse dochterparochies staan. 
De ambachtsheren proberen el-
kaar vervolgens de loef af te 
steken met hun kerktorens, 
kerken en kastelen. Midden 
in het Poelgebied komen en-
kele dorpen tot stand waarvan 
de bewoners zich vooral op de 
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veenwinning richten: Wiks-
dorp, Sinoutskerke en Baars-
dorp. Als het veenpakket uit-
geput raakt, en de overheid 
een rem op het afgraven hier-
van zet, stagneren deze ker-
nen in hun ontwikkeling. 

De ringdijk aan de noord-
flank van het Poelgebied, de 
’s-Heer Hendrikskinderen-
dijk, wordt een belangrijke 
verkeersader. De kronkeli-
ge Poelwegen in het centra-
le gedeelte, aangelegd op de 
oorspronkelijke kreekruggen, 
behouden hun oude loop. De 
stad Goes met zijn weekmarkt 
is vanaf 1600 prima bereik-
baar voor de bewoners van de 
Poeldorpen. Pas met de ruil-
verkaveling uit de jaren 1970 
krijgt het Poelgebied moderne 
wegen en grote landbouwperce-
len. Hier en daar blijven en-
kele restanten van het oude 
poelgebied als reservaat in 
stand. Het Poelbos bij Goes 
is een nieuw element in het 
Zeeuwse landschap. 

Ten zuiden van de stad Goes 
komen vanaf de jaren 1950 be-
drijventerreinen tot ontwik-
keling. Die gaan, behalve het 
Marconigebied, allemaal De 
Poel heten. In 2022 begint de 
ontwikkeling van een nieuw 
gedeelte van het bedrijven-
terrein, gelegen tussen de al 
aangelegde bedrijven en het 
Poeldorp ’s-Heer Hendrikskin-
deren. Bij archeologisch on-
derzoek komt er veel nieuwe 
informatie tevoorschijn over 
de bewoning en het gebruik 
van het Poelgebied. Reden ge-
noeg om in de archeologie en 
de historie van het Poelge-
bied te duiken.

Bij Goes ligt een bijzonder, oeroud gebied van weiden en kreekruggen, de Poel genaamd. Hier liggen de dorpen 
’s-Heer Hendrikskinderen, ’s-Heer Arendskerke, Nisse, ’s-Heer Abtskerke, 

en de gehuchten Wissekerke, Sinoutskerke, Baarsdorp en Wiksdorp. Ook de stad Goes ligt hierin.
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  Opening van de gemoderniseerde Oude Rijksweg bij 

’s-Heer Hendrikskinderen, 29 april 1988,  
links gedeputeerde J.D. de Voogd, rechts wethouder 
L.H. de Leeuw.
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  Turfwinning, Zuidhoek Schouwen, tijdsens Eerste Wereldoorlog.
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Opgraving Kapelle.

De kerk van Nisse, ca. 18e eeuw.

De Poel ca. 1550.

Detail Hoge Huis bij Baarsdorp.

Nieuwe hallen in aanbouw, ca. 1953. 

Romeins aardewerk voor restauratie.

Goes als imposante stad, 1500.


