
1) Noordweg 

Middelburg is in de 9-de eeuw 

ontstaan aan de Arne (riviertje/

kreek) die in open verbinding 

stond met de zee en op het 

kruispunt (de markt) van drie 

wegen namelijk: de Seisweg, 

de Segeersweg en de Noordweg. 

De Noordweg is daarmee de 

oorspronkelijke uitvalsweg van 

Middelburg naar het Noorden (Serooskerke en Oostkapelle). 

 

Op de kaart van Middelburg van 1550 is de Noordweg duidelijk te 

herkennen. De weg begint waar nu de watertoren staat. De weg ligt 

op een kreekrug waarop een typische lintbebouwing is ontstaan met 

daarop aansluitend het open agrarisch gebied. Daarom is het gebied 

op 7 december 2007 aangewezen als een beschermd stadsgezicht. 

Doel van deze aanwijzing is de karakteristieke structuur en ruimtelijke 

kwaliteit van het gebied te beschermen.

Noordweg en Noorderbolwerk 
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 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 geografisch historie. 

Vanaf de kreekrug liepen zijwegen, 

waar ze vaak doodliepen. Deze 

werden zoekwegen genoemd. 

(Oostweg). Aanvankelijk bestond 

de bebouwing aan weerszijden 

uit enkele buitenplaatsen en 

boerderijen en het gehucht 

Brigdamme. Vanaf het eind van 

de 19de eeuw verdichtte de 

bebouwing zich met voornamelijk 

woningen waardoor een vrijwel 

aaneengesloten tweezijdige 

lintbebouwing is ontstaan. 

De huizen tussen de Pres. Rooseveltlaan en 

Brigdamme zijn merendeels tussen 1900 

en 1935 gebouwd en hebben overwegend 

de kenmerken van het interbellumstijl 

met dwarskappen. Het huis op nr. 225 is 

daarvan een mooi voorbeeld.

2) Noorderbolwerk

Het bolwerk bestaat uit 2 bastions. Het zijn 

restanten van de voormalige omwalling uit 

1595-1598. De huidige inrichting dateert van 

1840/48 toen de wallen werden afgegraven 

en werden omgebouwd tot een park naar het 

ontwerp van tuinarchitect Zocher. Op het 

oude aanzicht van Middelburg is goed het 

Noorderbolwerk met zijn twee bastions te 

zien in zijn oorspronkelijk 

staat. Links de Oude 

Koepoort en rechts 

in het midden de 

Noordpoort. Aan de 

landzijde in het midden 

‘t Hof Claerenbeek en 

de Noordweg. 

4) Koepoort (groen)

De Koepoort is de enige overgebleven stadspoort 

van Middelburg. Deze poort (dit is de 4-de versie) 

is in 1739 gebouwd door stadsbouwmeester Jan 

de Munck. Bij de aanleg van 

het park tussen 1841 en 1848 

werd de valbrug afgebroken 

en werd de verbinding met een 

veerpontje onderhouden. 

In 1888 werd weer een 

romantisch houten bruggetje 

gebouwd (zie foto) die in 1923 

werd vervangen door de huidige stenen brug, 

tevens werden er rijbanen om de poort aangelegd. 

Deze brug was nodig ter ontsluiting van de wijk 

Nieuw Middelburg die in de jaren 20 van de 20ste 

eeuw werd gebouwd. 

3) Noordpoort 

De Noordpoort dateert 

uit de middeleeuwen en 

de eerste locatie was aan 

het einde van de Korte 

Noordstraat ter hoogte van 

de huidige watertoren. 

Na de stadsuitleg werd een 

tweede poort gebouwd 

grenzend aan het huidige Noordbolwerk en tegenover de Noordsingel. 

In 1653 werd de poort vervangen door een hameide of valhek, 

maar in 1793-1794 brak men deze hameide weer af en bouwde er 

een eenvoudige stenen poort voor in de plaats. 

De Noordpoort werd in het midden van de 18de eeuw gesloopt. 

Er zijn nog enkele restanten daarvan te zien.

Ommetje “Linten en Ruggen”

Wijkteam Klarenbeek-Veersepoort.
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