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Advies naamgeving van de kunstwerken in de Sloeweg. 
Ad Beenhakker, Jan de Jonge, Hanny Louisse en Jan de Ruiter. 
 
 
 
De nieuwe Sloeweg doorkruist een aantal polders in het westen van Zuid-Beveland, in de gemeenten 
Goes en Borsele. Vóór de gemeentelijke herindeling van 1970 behoorde dit gebied tot de gemeenten 
’s-Heer Arendskerke, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek. Historisch gezien is dit een betrekkelijk jong 
gedeelte van Zuid-Beveland. Terwijl de oudste kerngebieden van het eiland al vóór 1200 zijn 
ingedijkt, dateren de door de Sloeweg doorkruiste polders uit de vijftiende tot de zeventiende eeuw. 
De meest westelijke polders, die gezamenlijk de Kraaijertpolders worden genoemd, zijn in de 
zeventiende eeuw ingedijkt en hebben een modern karakter met rechthoekige kavels en lange 
rechte wegen. Door dit moderne karakter komen er ook betrekkelijk weinig oude interessante 
namen van wegen, percelen en boerderijen voor. 
Voor de naamgeving van de vier kunstwerken (of knooppunten) is gezocht naar historische namen, 
die het karakter van de streek weerspiegelen en geen verwarring opleveren met nog gebruikte 
namen. 
 

 
Kaart van Zuid-Beveland door W.T. Hattinga, 1747, waarop aangegeven de Sloeweg en de plaats van de vier 
knooppunten. 
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1. Stelle 
Dit tunneltje ligt juist op het punt waar drie polders samenkomen: de Stellepolder, de Noordzak-
polder en de Oude Nieuwlandpolder. Het gaat hier om inpolderingen in de oude getijdegeul, die de 
eilanden Zuid-Beveland en Heinkenszand van elkaar scheidde. Kort na 1414 werd deze geul 
afgedamd tussen de noordwesthoek van de Platepolder en de Noord-Danielspolder ter plaatse van 
de huidige Stenevate, waardoor de twee eilanden met elkaar werden verbonden. Deze dam is in het 
landschap nu niet meer herkenbaar. Een rest van de geul is nog herkenbaar bij het bruggetje in het 
Clara’s Pad. Dit bruggetje heet de Suikerheul. 
De drie polders werden kort na elkaar ingedijkt in de eerste helft van de vijftiende eeuw. De oudste 
van de drie is de Stellepolder. Deze werd aan de Noordkant van het eiland Heinkenszand ingedijkt. 
Hij heeft een zandige ondergrond en is dus eigenlijk een zandplaat die aan het eiland Heinkenszand 
vastgroeide. Op deze plaat lag waarschijnlijk vóór de bedijking een kunstmatig opgeworpen hoogte, 
waarop de schapen die op het schor werden geweid, bij hoogwater in veiligheid konden worden 
gebracht. Zo’n hoogte heette een stelle, en daaraan werd de naam van de nieuwe polder ontleend. 
De naam stelle komen we in Zeeland meer tegen. Zo vinden we op Zuid-Beveland ook de polders 
Baarland-Stelle en Nisse-Stelle en de Stelhoeve bij Wemeldinge. Soms werd op de top van de stelle 
een drinkput aangelegd voor het opvangen van zoet regenwater; in dat geval sprak men van een 
holle stelle. Ook de Zeeuwse familienamen Verstelle, Hollestelle en Stellenaar zijn hiervan afgeleid. 
Kort na de Stellepolder werd de Noordzakpolder ingedijkt, die aansloot bij de pas aangelegde dam 
tussen Heinkenszand en Zuid-Beveland. Door de bouw van deze dam was aan de noordkant een 
doodlopende geul ontstaan, die snel verzandde. Zo’n inham werd een zak genoemd, vandaar de 
naam Zakpolder. Deze naam komt in Zuid-Beveland viermaal voor. Aan de andere kant van de dam 
ligt de Zuidzakpolder. 
 

 
De polders rond Heinkenszand. Naar M.J. Wilderom: Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel II. 
 

De laatste van de drie polders was de Oude Nieuwlandpolder. Deze was al eens eerder tegen ’s-Heer 
Arendskerke aangedijkt onder de naam Selnissepolder, maar deze polder ging spoedig weer verloren. 
Ten behoeve van de aanleg van de A 58 werd in de Stellepolder een zandput uitgegraven. Hiernaast 
werd de camping Stelleplas aangelegd. 
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Omdat de naam Stelle karakteristiek is voor de streek, en het nieuwe kunstwerk ook de verbinding 
vormt tussen twee stukken van de Stelledijk, wordt Stelle als naam van dit kunstwerk voorgesteld. 
 
2. Gosvazze 
Dit kunstwerk ligt in de Oude Kraaijertpolder, die in 1548 werd bedijkt. Dit was niet voor de eerste 
keer, want hij maakte ook al deel uit van de hierboven genoemde Selnissepolder, die enkele malen 
weer overstroomde. Kraaijert, of ‘de Kraaijers’, is de oude naam van de slikken tussen Zuid-Beveland 
en Walcheren. De Oude Kraaijert is de oudste van de bedijkingen van de Kraaijerts, en de enige die 
nog een middeleeuwse verkaveling heeft met onregelmatige percelen. De wegen hebben een 
kronkelend verloop. De latere polders kregen een strakke rechthoekige verkaveling. 
De betekenis van de naam Kraaijert is onbekend, maar hij komt in de Zeeuwse en Zuidhollandse 
wateren meer voor als naam voor een slikplaat, onder andere de Hoge Kraaijer in de Westerschelde. 
Blijkbaar is het een aanduiding voor een zand- of slikplaat. 
 

 
De Grasvazen op de Topografische kaart van 1857. 

 
Midden in de polder ligt het gehucht Graszode, een doodlopend zijweggetje met twee rijen 
arbeidershuisjes, op een laaggelegen stukje kreekgrond. Op zo’n perceeltje, dat voor de boer weinig 
waarde had, mochten de arbeiders wel een huisje bouwen op een lapje grond ter grootte van een 
graszode. Dergelijke buurtjes komen in Zeeland op veel plaatsen voor, op Zuid-Beveland bijvoorbeeld 
Knaphof, de Rietebussen en de Rijkebuurt (dat is natuurlijk spottend bedoeld). 
Het buurtje Graszode is waarschijnlijk in het begin van de negentiende eeuw ontstaan, en kreeg, in 
dialect, de naam Gosvazze. In 1832 stonden hier nog maar twee huizen; in 1857 was het hele 
gehucht al aanwezig. De naam komt voor het eerst voor op de met de hand getekende minuutkaart 
voor de oudste Topografische Kaart van Zeeland uit 1857. Daar staat ‘De Grasvazen’. De landmeter 
A.W.H. Nolthenius de Man had de opdracht om ook de plaatselijke benamingen te noteren, en vroeg 
aan de bewoners: ‘Hoe heet het hier?’ ‘Wel, de Gosvazze’. ‘Wat zegt U?’ ‘de Gosvazze!’Dat met ‘gos’ 
gras werd bedoeld, begreep de landmeter wel, maar met het Zeeuwse woord ‘vazze’ voor zode wist 
hij geen raad, dus hij noteerde ‘De Grasvazen’. Later is de officiële naam Graszode geworden, maar 
de dialectnaam, die nog door iedereen wordt gebruikt, is de oudste. De Gosvazze is nog altijd een 
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hechte gemeenschap, waar de bewoners voor elkaar opkomen. ‘Pas op hoor, het is er één van de 
Gosvazze!’ 
 
Het ligt voor de hand om voor dit kunstwerk deze mooie oude dialectnaam te gebruiken. Verwarring 
met de officiële straatnaam Graszode is dan uitgesloten. Voorgesteld wordt dus de naam ‘Gosvazze’. 
 

 
 
Calishoeck op de Roman-Visscherkaart, omstreeks 1650. 
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3. Calishoeck 
Op het kruispunt van de Sloeweg met de Molendijk komt een nieuwe afslag naar ’s-Heerenhoek. Dit 
wordt de voornaamste toegang tot het dorp. ’s-Heerenhoek werd omstreeks 1617 gesticht in een 
hoekje van de pas ingedijkte polder Borssele, dat toebehoorde aan de heren van ’s-Heer 
Arendskerke, vandaar de naam. In de carnavalstijd heet het ’t Paerehat’(Paardengat), maar de 
oudste naam van het dorp is Calishoeck. Onder die naam komt het in 1650 voor op de Roman-
Visscherkaart. In 1672 werd de eerste (hervormde) kerk gebouwd; dit kerkje staat nu in het 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 
 

 
De Kraaijertpolders. Naar M.J. Wilderom; Tussen afsluitdammen en Deltadijken, deel II. 
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Waar de naam Calishoeck vandaan komt is niet duidelijk. Paul Harthoorn heeft er een uitgebreide 
studie aan gewijd, zonder tot een definitieve conclusie te komen. Dat de eerste bewoners afkomstig 
zouden zijn van Calais is niet erg waarschijnlijk. Wel is het zo dat de naam ook elders in Zuid-
Nederland en Vlaanderen geregeld voorkomt. Het dorp Moerdijk in Noord-Brabant heette 
oorspronkelijk ook Kalishoek, en in het rivierengebied komen ook de familienamen Kalis en Kalisvaart 
voor. Het middelnederlandse woord ‘kalis’ betekent eenvoudig, armoedig, en het is dus goed 
mogelijk dat de naam Calishoeck herinnert aan de strohutten op de dijk, waar de eerste dijkwerkers 
woonden. 
Hoe het zij, de naam Calishoeck heeft het nog lang uitgehouden, tot in de achttiende eeuw toe, toen 
hij definitief vervangen werd door het deftiger klinkende ’s-Heerenhoek. Door het kiezen van deze 
naam voor het nieuwe kruispunt wordt de herinnering levend gehouden aan het eerste ontstaan van 
het dorp. Voorgesteld wordt dus de naam Calishoeck. 
 

 
De Drie Klauwen op de Topografische kaart van 1857. 
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4. Drie Klauwen 
Het vierde object wordt een belangrijk knooppunt, waar drie van de voornaamste doorgaande 
wegen van Zeeland elkaar ontmoeten. De naam zal dus algemeen bekend worden en het ligt voor de 
hand om een aansprekende, bijzondere naam te kiezen. 
Het knooppunt ligt in de Nieuwe West-Kraaijertpolder, die in 1676 werd ingedijkt. Een groot deel van 
deze polder is opgeslokt door het industriegebied, zodat alle namen van percelen, wegen en 
boerderijen daar zijn verdwenen. Alleen de boerderij Landlust is als partycentrum blijven bestaan. 
Het ligt voor de hand om één van deze verdwenen namen te kiezen. De mooiste naam die hiervoor in 
aanmerking komt is die van de boerderij De Drie Klauwen. Deze lag ongeveer een kilometer ten 
zuidwesten van het nieuwe knooppunt aan de Drieklauwenweg. 
De Drie Klauwen was een fraaie monumentale boerderij uit de zeventiende eeuw, die bewoond werd 
door de familie Remijn. Hij ontleende zijn naam aan het feit, dat op de zijgevel, boven het 
kelderraam, drie grote witte klauwen waren geschilderd (zie foto). Het spreekt vanzelf, dat deze 
wonderlijke afbeelding aanleiding gaf tot verschillende legenden. Zo wordt verteld dat de afgelegen 
boerderij eens werd overvallen door rovers, die echter, na een bloedig gevecht, moesten vluchten, 
met achterlating van drie afgehouwen handen, die aan de gevel werden opgehangen als 
afschrikwekkend voorbeeld. Een ander verhaal vertelt van een bewoner, die eens door een weerwolf 
werd nagezeten. Hij wist veilig het huis te bereiken, maar de wolf liet in zijn woede drie 
klauwafdrukken op de muur achter, die met geen mogelijkheid meer konden worden verwijderd. De 
klauwen hebben inderdaad tot aan de afbraak van de hoeve op de muur gestaan. 
 

 
 
‘De Drie Klauwen’ omstreeks 1890. Op de foto staan Willem Remijn (1843-1893) en Jozina Acda (1846-1929) 
met hun gezin en inspan. 
 
Wat de werkelijke betekenis van de drie klauwen was, is onbekend. Mogelijk ging het hier om een 
teken om boze geesten en heksen af te weren. Niet voor niets bevonden ze zich rond de ramen van 
de kelder, waar de melk en de boter werden bewaard. De boterbereiding was altijd een delicate 
aangelegenheid, en als het bij het karnen ‘niet wilde boteren’, werd al gauw aan hekserij gedacht. In 
Zuid-Holland werden de kelderramen soms voorzien van kruisen als beschermingsteken. 
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De oude boerderij werd in 1939 afgebroken en vervangen door een nieuw huis, dat ook de naam ‘de 
Drie Klauwen’ kreeg. Dit huis verdween op zijn beurt in de jaren zeventig bij de aanleg van het 
haventerrein. De naam leeft nog voort in de boerderij ‘de Drie Klauwen’ aan het Zeeasterpad bij 
Lelystad, waar de familie Remijn thans gevestigd is. De Drieklauwenweg bestaat nog steeds 
gedeeltelijk, maar ligt op het terrein van de Total Raffinaderij en is ontoegankelijk voor het publiek. 
Voor het knooppunt wordt de naam ‘Drie Klauwen’ voorgesteld. Deze naam is ook zeer toepasselijk 
voor dit knooppunt, waar drie belangrijke wegen in elkaar grijpen. 

 
 
 ‘De Drie Klauwen’ omstreeks 1900. De klauwen rond het kelderraam zijn hier duidelijk te zien. 
 

 
De Drieklauwenweg op het terrein van Total Raffinaderij. Midden achter de bosschage stond boerderij ‘De Drie 
Klauwen’. 
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