
De Poel ondergaat in een periode van zestien jaar (1965-1981) een grote verandering: 
de ruilverkaveling. Het oude gebied wordt door een moderne bril bekeken en 

ondergaat een metamorfose. Nieuwe ontwikkelingen maken deze wijzigingen noodzakelijk.
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RUILVERKAVELING
De Poel De Poel -- Heinkenszand Heinkenszand

Waterschap en landbouworganisaties 
nemen het voortouw. Nieuwe ontwik-
kelingen zijn de aanleg van een 
nieuwe vierbaansrijksweg (A58) en 
de geplande afdamming van de Oos-
terschelde. De ontwikkeling van 
het Sloegebied brengt meer vracht-
verkeer op de Zeeuwse weg. Ook de 
recreatie per auto komt tot ont-
wikkeling. De hoge waterstanden in 
de herfst en de winter, die van De 
Poel soms een moeras maken, beho-
ren tot het verleden. 

Schaalvergroting 
Het Poelgebied met de oude grilli-
ge sloten en perceelsvormen krijgt 
nieuwe wegen en percelen. 
Met de grond van zestien bedrij-
ven, waarvan de eigenaren naar 
de Flevopolders verhuizen, kun-
nen nieuwe en veel grotere perce-
len worden gemaakt. De afwatering 
zal in de toekomst naar de Wester-
schelde gaan lopen. 

Baarsdorp na de ruilverkaveling, linksboven de 
snelweg, ca. 1980.

Natuur
Enkele ‘natuurreservaten’ maken 
deel uit van de plannen: het heg-
gengebied bij Nisse (50 ha.) en 
het ganzenreservaat bij ’s-Heer 
Abtskerke (165 ha). Nieuwe natuur, 
tevens recreatiegebied, wordt ge-
creëerd met het Poelbos (60 ha). 
Natuurorganisaties werken mee aan 
de plannen, maar later komt er 
kritiek, zoals in het rapport ‘De 

Poel, eliminatie of conservatie’, 
en in Provinciale Staten. Sommige 
boeren gaan over tot het illegaal 
rooien van heggen. Daarna vin-
den er kleine aanpassingen aan het 
plan plaats.

Bestaande en nieuwe natuur in het ruilverkavelingsgebied, rapport 1970. De verkaveling, nieuwe wegen en nieuwe sloten in het ruilverkavelingsgebied, 
rapport 1970.

Het gehucht 
Sinoutskerke na 
de ruilverkave-
ling, 2002.

Goes-Zuid en het oorspronkelijke Poelgebied, 1966.

De Poel bij ‘s-Heer Hendrikskinderen 1960.

Eerste aanplant van het Poelbos, ca. 1975.

Het heggenreservaat in De Poel, 2000.
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