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voor

WANDELINGEN



BOUWSTENEN  voor  WANDELINGEN

Hier  volgen  enkele  voorbeelden  van  
landschappelijke  situaties  met  historische   betekenis  
die  je  op  een  wandeling  zou  kunnen  tegenkomen.

Een  soort  gereedschapskist …



BOUWSTENEN  voor  WANDELINGEN

Een  wandeling  in  deze  streken  gaat  vaak  over  dijken,
en  anders  over  wegen  in  een  polder.

Dat  levert  een  aantal  vaste  toe te lichten   onderwerpen  op:

• De  weg  of  dijk  heeft  een  naam:  uitleg?
• De  dijk  werd  ooit  aangelegd:  datering.
• De  polder  heeft  een  naam:  uitleg?
• De  polder  werd  ooit  aangelegd:  datering.
• Dijk  tussen  twee  polders:  beide polders!

Daarnaast  kunnen  er  nog  tal  van  bijzonderheden zijn.
Over  de  historisch-landschappelijke  gaan  de  nu  volgende  “bouwstenen”.

Natuurhistorische en ecologische:  niet  vergeten:  wie  doet  dat?



POTENTIËLE  BOUWSTENEN

Bodem Oude rivieren Landschappen

Zand Oude Schelde Zand

Veen Oude Mark Veen

Klei Striene Klei

Klink

Kapen Nederzettingsvormen

Polder Kerk op kaap Centrale haven (Zevenbergen)

Landschappelijk Voorstraatdorp

Bestuurlijk Landopbouw 1 Havenkanaal Dinteloord

Waterschap Veen Oudenbosch

Turfgraven Bosschenhoofd

Dijk Zoutwinnen

Dijk-puur Overstromen Grenzen

Dijk-aanhechting Kleipolders Bisdommen

Zomer/winter Graafschap/Hertogdom

T-dijk Landopbouw 2 Heerlijkheden

Bomendijk Slik Dorpen

Aprillen Gors/schor Gemeenten

Riethil

Wiel Hillen Gewassen

Aan Hollands Diep = 1953 Wede - kleurstof

Verdronken Bieten - suiker

Kreek Dorp Graan

Dijkkruising: breed en smal Kerk

Slinger (weg/dijk) kreekpassage Kasteel Moderne Infra

Spoorwegen

Sluis Jacht Pijpleidingstraat

Sluis Eendenkooi Autowegen

Gemaal Weervisserij Hoogspanningsleiding

Poldermolen

Moeren Landgoederen

Vaarten Melaren Kastelen

Aquaduct Halsters Laag Landuizen

Turfvaart Landgoederen

Volksverhalen



GRENZEN

Voordat  er  ingepolderd   kon  worden,  moest  er  nog  wat  geregeld  worden:  grenzen!

In  1474  werd  de  grens  tussen  Zevenbergen  en  Breda,  tevens  tussen  Holland  en  
Brabant,  in  de  slikken  en  gorzen  aangegeven  met  een  kaarsrechte  sloot:  de Reevliet.  
In  1533  werd  alles  nog  eens  ingemeten.

Langs  de  nog  bestaande  
Zuiddijk  van  Zevenbergen 
werd  de  sloot  als  grens  
aangewezen.

Op  Hazeldonk:  
grenspalen!

Holland Brabant



Pootweg:  slinger  verraadt  de  oversteek  van  het  oude  kreekje  Zwanengat

KREEK - KRUISING



VERLANDE  KREEK

Spoor  van  een  oud  getijdegeultje  aan  de  Hoge  Zeedijk:  Het Vissersgat.

Het  kreekje  was  bij  de  bedijking  nog  open  water.  
Later  groeide  het vol  riet  en biezen,  
en  tenslotte  zelfs  heuse   bomen.

Slingering  in  de  dijk  bij  kreek  !



KINDERKOPJES

Die  zelfde  Hoge  Zeedijk  heeft  nog  kinderkopjes!

Ooit  een  hele  verbetering  vergeleken  met  de  klei-modder.
Nu  geliefd  bij  sommige  fietsers.

Enkele  rij  bomen.  De  bomen  zijn  getordeerd  door  de  wind.



DIJKEN  IN  SOORTEN

De  in  1550/63  tot  zeedijk  gemaakte  dijk  van  de  Oude Slijkpolder
heette  van  ouds:  Dikke Dijk, 

gewoon  omdat  hij  erg  breed  uitgevoerd  was.
Op  kaarten  1987 – 1998  staat  zowel  Dikke  als  Dikken Dijk.
Maar  sinds  1999  heet  ie  ineens  helemaal:  DikkeNdijk !

Zoiets  als  pannekoek of pannenkoek?



Meekrap

Mee-stoof

STREEKGEWASSEN

Meekrap  werd 
vroeger  gebruikt  als 
grondstof  voor  de 
rode  kleurstoffen.



Bomendijk.  Hier  met  drie   rijen  bomen:  Zevenbergse Dijk bij Klundert

BOMENDIJK



Suikerfabriek

SUIKERFABRIEK

De  voormalige  suikerfabriek  St.-Antoine, 
Standdaarbuitensedijk 15.
Deze  fabriek  begon  in  1871.
Rijksmonument.



Middeleeuwse dijk:  vrij  plat  en  vol  kronkels.
Streeplandse Dijk  op  Eiland van Moerdijk

OUDE  DIJKEN



DIJK-AANHECHTING  AAN  HET  HOGE  LAND

Begin  van  de  dijk  van  de  Hoevense Beemden  op  “Het  Gors”.
Vooraan  is  de  weg  nog  gelijk  met  het  land.
Verderop  begint  de  dijk  met  een  slingering (oud wiel?).
De  naam  “gors”  herinnert  aan  de  tijd  voor  de  bedijking  (voor  1390).



De  grote  boom  sierde  tot  10 jaar  geleden  de tuin  van  de  herenhoeve  Lochtenburg.
Die  stond  op  de  plaats  van  ‘s-Princen Hil:  een  vroege  opslibbing  in  de  slikken.
Ooit  een  hoogte,  nu  veel  (2,4 meter)  lager  dan  de  dijk!

VERDWENEN  HILLEN



T-aansluiting  van  dijken:  
• De  doorgaande  dijk  is  de oudste; 
• Dwars  daarop  de  jongste  dijk.

Appelaarse Dijk – Steiledijk.

T-AANSLUITINGEN  VAN  DIJKEN



Kreek-versmalling  aan  dijk.
Hier  rechts  de  brede  kreek  De Berend,  in  1605  afgedamd  door  de  Bloemendijk. 
Buiten  de  dijk  slibde  de  kreek  verder  dicht,  tot  ook  dat  stuk  in 1650  bedijkt  werd.

In  de  verte  de  bomen  op  de  Smallendijk (1650).

KREEK-VERSMALLING  AAN  DIJK



Blauwe  Sluis  of  Bovensas Steenbergen

SLUIZEN

Het  sluiscomplex  dateert  van  1822. 
De  sasmeesterswoning is  in  1835  gebouwd. 



Dinteloord  heeft  een  1,5 km  lang  havenkanaal.  
In  1605,  toen  de  polder  aangelegd  werd,  was  dat  nog  niet  nodig.
Nadien  slibde  de Dinteloever sterk  aan  en  werd  deze  bedijkt (1649 en 1707)
Die  aanslibbing  ging  dus  best  heel  snel!

HAVENKANAAL



Voorstraatdorp:  Dinteloord.   
In  plaats  van  een  straat  een  waterpartij  tussen  twee  straten,  
vanaf  de  dijk  tot  een  belangrijk  gebouw.

VOORSTRAATDORP – MET - WATER



Voorstraatdorp:  hoofdstraat  met  huizen  of   boerderijen  
van  de  dijk  tot  een  belangrijk  gebouw,  hier  de  kerk.

1590

VOORSTRAATDORP – MET STRAAT



Vestingstad:  Willemstad.  Stervormig  wallenpatroon  met   brede  gracht.
Vroeger  was  de  toegang  niet  zo  royaal  breed!

VESTINGSTAD



Wiel  aan  dijk:  Roode Weel  Kruislandse Polder.
Meestal  maakt  de  dijk  dan  een  slinger.  Deze  keer  niet.

WIEL



WIEL

Wiel  aan  dijk:  bij  Ooltgensplaat.
Meestal  maakt  de  dijk  dan  een  slinger. 



Inbraakgeul  uit  vermoedelijk  1332  of  kort  voordien,  
langs  de  turfvaart  van  de  Vlamingen  naar  wat  nu  het  Halsters Laag  is.
Weer  afgedamd  1332.  Aan  de  andere  kant  van  de  weg:  smalle  geul.

INBRAAKGEUL



Turfwinningsgebied:  Het  Halsters  Laag.
Vanaf  1264  groeven  de  Vlamingen  hier  naar  turf.
De  bodem  ligt  nu  vaak  op  ca  1,3 meter  onder  NAP.

TURFWINNING



Niervaart was  ca 1200  een  agrarisch  dorp  aan  De  Mark.  Later  vooral   
zoutwinning.  Het  had  een  kerk  en  een  kasteel;  men  hief  er  tol  op  De  Mark.  
In  de  kerk  een  wonderbaarlijke  hostie  die  veel  bedevaartgangers  trok. 

VERDRONKEN  DORP

Kort  na 1450  verdronken  en  diep  weggespoeld.



VERDRONKEN  DORP

Koeveringe was  in  de  13e eeuw  een  parochie.  Deze  verdronk,   mogelijk in 1288.
Een  eeuw  later  werd  deze  dijk  gelegd,  in  1421  nogmaals.  
Daarop  ontstond  een  gehuchtje  dat  de  oude  naam  weer  tot  leven  bracht.   



Schakerlo bij Tholen.  Oud  dorp  met  onder  de  bomen  rechts  een  twee  meter  hoge  
heuvel  met  kerkhof.  Ooit  stond  daar  de  kerk  van  Schakerlo.  Toen  de  tol  van  
Schakerlo op  de  Striene  verhuisde  naar  het  nieuwe  vaarwater  de  Eendracht,  ging  
de  kerk  ook  daarheen.  Dat  werd  de  stad  Tholen.  De  kerkheuvel  bleef  begraafplaats.

KERKHEUVEL



Kettinghoeve  op  Tholen.   Was  ooit  van  Cornelis Vermuijden die  grote  delen  
van  de  Fenlands in  Engeland  inpolderde  en  daarom  heel  deftig  begraven  
werd  in  Westminster  Abbey,  hartje  Londen.

BEROEMDHEDEN



Op- en  af- ritten  van een dijk  komen  op  veel plaatsen voor.
Hier  bij  de  Mijntjesweg  bij  Ooltgensplaat.  

OP- EN  AF- RITTEN



BOUWSTENEN  voor  WANDELINGEN

Dit  waren  enkele  voorbeelden  van  
landschappelijke  situaties  met  
historische   betekenis  
die  je  op  een  wandeling  zou  kunnen  
tegenkomen.

Een  soort  gereedschapskist …


