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De Omloper van Aardenburg
De Omloper was in de Middeleeuwen een “boek” waarin de ligging en grootte van alle percelen binnen de Vesten werden beschreven. Nu is het de naam van een wandelroute 

rondom Aardenburg met een lengte van circa 7 km over goed begaanbare verharde en onverharde (schelpen) paden. De beschreven route voert langs drie middeleeuwse verdedigings-

linies, waarvan de contouren op de overzichtskaart zijn ingetekend. Onderweg is een mix van natuurelementen te zien gedrapeerd in het landschap op historische bodem. 

www.routesinzeeland.nl

Door de hoge ligging van het dekzandgebied werd Aardenburg 

al in de vroege prehistorie (circa 10.000 jaar geleden) 

bewoond.  In de 2e en 3e eeuw bouwden de Romeinen 

hier aan een smalle uitloper van de Scheldemonding een 

militaire versterking “Castellum”. In de Middeleeuwen 

groeide Aardenburg uit tot een betekenisvolle handels- en 

havenstad en werden de eerste stadsmuren en grachten 

aangelegd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werden de wallen 

sterk aangepast. De huidige restanten vormen nog steeds een 

belangrijk monument.

De wallen zijn voor een groot deel in beheer van Stichting 

Het Zeeuws Landschap (HZL) en maken deel uit van de 

Ecologische en Cultuurhistorische Hoofdstructuur. Bij 

archeologisch onderzoek (2009) van twee proefsleuven 

(Noord en Oost) werd de ligging en de doorsnede (maximaal 

19 meter breed en circa 1 meter diep)  van de ravelijngracht 

uit 1621 goed herkend. Uitgebreide informatie is te vinden in 

het Archeologisch Museum. 

In het deelgebied Noord is een start gemaakt met het 

nieuwe inrichtingsplan. Verdieping van de ravelijngracht, 

opvulling van de ravelijn met uitgekomen grond, aanplanting 

van struweel en bomen vormen een ideale  combinatie met 

de gradiëntrijke graslanden. Een ideaal leefgebied voor de 

boomkikker en andere amfibieën als de kamsalamander en de 

groene en bruine kikker. De  wallen hebben qua landschap en 

natuur veel te bieden. 

De oorspronkelijke constructie (grafkelder, circa 200 jaar 

terug) is simpel doch degelijk: fundering rondom uitgegraven 

tot een diepte van circa 1 meter;  grond in het midden van 

de geprojecteerde kelder aangebracht als tijdelijke basis 

voor de te metselen toogconstructie; na uitharding de kelder 

uitgegraven en grond op het dek aangebracht; met gras 

ingezaaid. Het front is in het kader van het (vrijwilligers) 

project Eigen Wijs Landschap gerenoveerd.

Aardenburg zien en doenVestingstad Aardenburg

Reconstructie Stadswallen

Aardenburg Natuurlijk

Renovatie Grafkelder

Een speciale wandel- en speurtocht bedoeld voor gezinnen 

en (groepen van) kinderen van 8 tot 12 jaar, laat hen natuur 

zien en beleven. In de VVV-folderpost zijn er tegen een 

kleine vergoeding leuke boekjes met  informatie over diverse 

natuuronderwerpen en Aardenburgse  geschiedenis  te ver-

krijgen. 

Natuurleerpad

Er wordt veel gedaan om de belangstelling voor kunst en 

cultuur te bevorderen. Poëzieroutes met een grote variëteit 

aan gedichten lopen gedeeltelijk parallel met “De Omloper”. 

In juli is er een Jaarlijkse Culturele week. (Zie foto Scholi-

erenproject Poëzie in 2010) Zie voor meer informatie over 

culturele evenementen: www.cultureelaardenburg.nl

Cultureel Aardenburg

De verenigingen: Handboog St.Sebastiaan, Tennis Sjef, 

Honden Aardenburg, Voetbal Aardenburg en Stichting Rec-

reatiebad Elderschans  hebben in “Nieuw Elan” de wil tot 

samenwerken aan een nieuwe toekomst voor het parkgebied 

geborgd. Het openluchtbad is een populaire sportvoorziening 

van zomers Aardenburg. 

www.zwembad-aardenburg.nl

Markstraat 18

In het Archeologisch Museum is veel historische informatie 

te vinden en zijn vele schatten uit het rijke verleden te zien. 

www.museumaardenburg.nl

www.vvvzeeland.nl

Burgemeester van Dongen Sportpark 

Archeologisch Museum, tevens VVV 
folderpost

Op de Markt en bij de Kaaipoort zijn er diverse 

mogelijkheden voor een café of terrasbezoek. Dinsdag 

marktdag op de Kaai. Verspreid binnen Aardenburg 

en in de directe omgeving legio Hotel-, B&B- en 

Campingmogelijkheden voor meerdaags verblijf. De Galeries, 

Zilversmid en interessante Winkels zijn het bezoeken waard.

De Landschapsbeheer organisaties hebben een inspirerende 

actie bedacht: het planten van honderden klimaatbosjes in 

het hele land, bedoeld als een symbolische compensatie voor 

het kappen van bossen. Bomen binden kooldioxide (CO2.).

Aangenaam Verblijven 

Klimaatbosje

Lenteboden.Voorjaarsbloemen bij uitstek.

Bollen die je de grond uitkijkt na een lange, donkere winter.

Stinsenplanten 

Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door subsidie vanuit het Nationaal 
Landschap Zuidwest Nederland
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SCHAAL 1 : 15.000  (1 cm = 150 meter)
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