
1) Inundatie Walcheren

Er is een zware strijd 

geleverd voor de bevrijding 

van de Scheldemond. 

Voor de aanvoer van 

oorlogsmateriaal was 

de havencapaciteit van 

Antwerpen cruciaal. 

Het was daarom nodig 

om de oevers van de 

Westerschelde vrij te 

maken van de vijand om 

zo een vrije doorvaart 

te garanderen. Om de 

Duitsers te verdrijven was 

het onderwater zetten 

van Walcheren nodig. 

In februari 1946 werd 

het laatste gat gesloten. 

In 1947 begin een 

ingrijpende herinrichting 

die weinig van het oorspronkelijk landschap ook wel genoemd de 

Tuin van Zeeland heeft gehandhaafd. Op de foto is de Noordweg 

bij Brigdamme als vaarweg te zien.

Buitengebied en Brigdamme
Door de wijken Klarenbeek en Veersepoort in Middelburg zijn 2 ommetjes gemaakt.  

De hoofdroute is met de rode pijlen aangegeven op onderstaande kaart, een extra route is 

met de blauwe spijlen aangegeven. Deze ommetjes zijn bewegwijzerd met groene bordjes 

met witte pijlen. De ommetjes leiden u langs het Noorderbolwerk met het prachtige uitzicht 

op de singels, de Koepoort, de stedenbouwkundige zeer interessante wijk Veersepoort, 

het Kerkepad met zicht op stuk oudland en de Brigdamsekreekrug en het beschermde 

stadsgezicht met de lintbebouwing langs de Noordweg. Daarom heet dit ommetje “Linten 

en Ruggen”. Het wijkteam die dit ommetje heeft uitgewerkt 

wenst u veel plezier met deze combinatie van cultuur, natuur, 

stedelijk schoon en geografisch historie. 

2) Brigdamme

Zoals de naam al aangeeft is Brigdamme (een verbastering van Brugdamme of Bre(d)edamme) ontstaan 

op een afdamming van een zijkreek. In de 10/11-eeuw waren heel wat kreken nog open. Na de grote 

vloeden van 1014 en 1042 werden 

veel kreken afgedamd om tot een 

betere bescherming te komen. 

In 1205 wordt Brigdamme voor 

het eerst vermeld. De parochie is 

al genoemd in 1196. De kerk van 

Brigdamme brandde af op 1 juni 

1562 en werd niet meer opgebouwd. 

Het vuur werd aangestoken door de 

West Souburger Leunis Dommis, 

ook wel als Leunis Keyser aangeduid.
Wijkteam Klarenbeek-Veersepoort.

3) Oudland

Het noordelijk deel van de 

wandelroute gaat door het 

buitengebied van Middelburg. 

Dit gebied en het grootste deel 

van Walcheren maakt deel uit van 

het zogenoemde ‘oudland’. 

Het oudland wordt gekenmerkt 

door de afwisseling van relatief hoge zavelige kreekruggronden 

en laaggelegen, uit zware klei bestaande poelgronden. 

•  De kreekruggen zijn de oude geulen waar het zeewater 

doorheen stroomde. Deze zijn geleidelijk dichtgeslibd.

•  Na de aanleg van dijken en het onttrekken van water aan de 

bodem door het graven van sloten en andere watergangen zijn 

de veenlagen in de ondergrond in geklonken en is de klei gerijpt.

•  Omdat de veenlagen in de vroegere kreken al waren verdwenen 

en de opvulling van de kreken vaak uit zandig materiaal bestond, 

is de bodem van de oude kreken veel minder ingeklonken. Hierdoor 

kwamen de dichtgeslibde kreken hoger te liggen dan de omgeving.

•  De hoogteverschillen zijn nog verder toegenomen doordat de 

veenlagen in de poelgebieden voor een groot deel zijn afgegraven 

voor de winning van turf en zout. 

•  Vrijwel alle dorpen en steden liggen op de kreekruggen, en vanouds 

was dit ook de plek waar akkers en boomgaarden te vinden waren.

•  De poelgebieden stonden in de winter vaak onder water, en het 

duurde in het voorjaar geruime tijd voordat de gronden voldoende 

droog waren. Ze werden en worden vaak weinig intensief gebruikt 

als weide of – vaker – als hooiland. Bebouwing ontbreekt vrijwel 

geheel in deze gebieden. 

Historisch voetpad

De oranje gemarkeerde route 

maakte in vroeger tijden deel uit 

van één van de vele kerkpaden die 

werden gevolgd als er geen 

gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. De route verliep 

verder via landerijen en kreekruggen naar Brigdamme/het Brigdamse Kerkepad. 

Het is nu de scheiding tussen woonwijken. Bij de ruilverkaveling in 1947 is het 

fijnmazige landschap geheel verdwenen. 
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Ommetje “Linten en Ruggen”
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