
Ommetje “Linten en Ruggen”
Klarenbeek Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
(rood) 

Klarenbeek is vernoemd naar 

de buitenplaats ‘t Hof 

Claerebeek. Klarenbeek is 

tussen 1964 en 2000 plan-

matig en gefaseerd aangelegd. 

De winkel-, onderwijs- en 

andere maatschappelijke 

voorzieningen zijn grotendeels 

centraal in de wijk geclusterd. 

Het oudste gedeelte (Klarenbeek I, ten westen van de Sir Winston 

Churchilllaan) heeft een traditionele blokverkaveling (rijenwoningen) 

en buurten met woonerven (de kwartieren) met doodlopende straten 

waar auto’s kunnen worden geparkeerd. Klarenbeek II (ten oosten 

van de Sir Winston Churchilllaan) wordt gekenmerkt door meer 

vrijstaande woningen. Klarenbeek III (de meest noordelijke buurt) 

heeft van alles wat: rijenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, 

geschakelde woningtypen en vrijstaande woningen. Dit hele 

deelgebied wordt ontsloten door één weg, de Eduard Vetermanstraat.

De Wijken en Buurten
Door de wijken Klarenbeek en Veersepoort in Middelburg zijn 2 ommetjes gemaakt. De hoofd-

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

pijlen 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 het ommetje “Linten en Ruggen”. Het wijkteam die dit 

ommetje heeft uitgewerkt wenst u veel plezier met deze combinatie 

van cultuur, natuur, stedelijk schoon en geografi sch historie. 

Park- en Laan van Nieuwenhoven en 
Nadorstweg (geel)

In de jaren 1925 tot en met 1935 is aan het Park- en Laan van 

Nieuwenhove en de Nadorstweg een samenhangend wijkje gebouwd 

met semi -villa’s en luxe middenstandswoningen (2 of 3 gekoppeld) 

die de karakteristieke kenmerken hebben van de Amsterdamse school 

(ook wel een van de “interbellumstijlen’ genoemd). De Nadorstweg 

is vernoemd naar de herberg annex bierkroeg “de Nadorst”, die daar 

ooit in de 17de-18de eeuw stond.

Veersepoort (blauw)

De Veersepoort is onder leiding van architect Herman Hertzberger met een 

heldere en duidelijke stedenbouwkundige visie ontworpen. De wijk is gebouwd 

tussen 1990 en 2010 rond een grote waterpartij in het centrale park. 

Het wonen is gegroepeerd rond openbare stedelijke hoven die vanuit de 

randen in deze groene ruimte steken. De woonhoven hebben ieder een eigen 

karakter en zijn op de binnenplaatsen stenig van karakter.

Wijkteam Klarenbeek-Veersepoort.

Noordsingel (groen)

Vanaf eind 19e eeuw vormden zich aan de landzijde van 

de veste aaneengesloten rijen vrij eenvoudige arbeiders- 

en middenstandswoningen, afgewisseld met groepen 

herenhuizen en villa’s. Mooi voorbeeld van deze eenvoudige 

arbeiderswoningen in eclectische bouwstijl (neo renaissance) 

zijn de nummers 80 t/m 102.

1) Prooijenseweg

Prooijenseweg is van oorsprong een oude 

landweg. Op nr. 12 ligt de hoeve of boerderij 

Steenvliet en zal hebben betekend: 

stenen woonplaats aan de vliet. Het is echter 

veel ouder dan het aangegeven jaar 1879. 
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