
 
 

 

Ons landschap in beweging 
‘Nu ik de geschiedenis ken, wordt wandelen in mijn eigen woonomgeving veel leuker’, zei een van de 

bijna 100 enthousiaste aanwezigen na afloop van de Waterpoortbijeenkomst op 28 november. 

Historisch geograaf Karel Leenders vertelde die avond over het veranderende polderlandschap rond 

Zevenbergen. Hij inspireerde veel mensen om na te denken over nieuwe ommetjes. 

Uniek gebied 

Er wordt heel wat afgewandeld in Waterpoort, bijna 

de helft van de aanwezigen trekt wekelijks de 

wandelschoenen aan. En toch zijn de routes in de 

eigen omgeving weinig divers. ‘Ik hou van wandelen, 

maar niet steeds hetzelfde rondje,’ zegt iemand. ‘Je 

kunt hier beter fietsen,’ merkt een ander op. Jammer, 

want het Waterpoortgebied rond het Volkerak-

Zoommeer is behoorlijk uniek zo op de rand van water 

en land, en van zoet en zout. Daar zou je als wandelaar 

juist je hart moeten kunnen ophalen. Waterpoort wil 

dan ook graag helpen om initiatieven te ontplooien die 

het gebied ook voor wandelaars aantrekkelijk(er) maken. 

 

Allerlei invloeden 

‘Wandelroutes worden vaak ontwikkeld door te kijken naar de 

natuur zoals die er nu is,’ zegt historisch geograaf Karel Leenders. 

‘Maar een landschap is voortdurend in beweging. Op oude kaarten 

ziet dit deel van Nederland er nog heel anders uit, en beslissingen 

die nu gemaakt worden hebben ook weer invloed op hoe het er 

over een aantal jaar uit zal zien. Verdiep je eens in de oorsprong van 

het landschap en je zult zien dat er dan verrassende invalshoeken 

voor nieuwe wandelroutes tevoorschijn komen.’ 

 

 



 
 

Het ontstaan van een polderlandschap 

Alsof we in een teletijdmachine zitten, reizen 

we met Karel honderden jaren terug naar 

ongeveer 1200. De plek waar we die avond 

naar Karel luisteren (het nog maar 25 jaar 

oude gemeentehuis van Zevenbergen), blijft 

als een ster op de kaart zichtbaar in een 

verder leeg veengebied. De zee is nog ver 

weg en vanuit Vlaanderen komen arbeiders 

om turf te steken (dat hier moer genoemd 

wordt). Die arbeiders zoeken een plek om te 

wonen op een droog stukje land.  

Dat vinden ze in het gehucht 7-bergen. Dit zijn eigenlijk een paar zandheuvels van ongeveer 6 meter 

hoog. Als blijkt dat er uit het veen ook zout gewonnen kan worden, stijgt de welvaart. Sevenbergen 

groeit uit tot een stad met stadsrechten, een kasteel en een grote kerk. Overstromingen laten kreken 

en rivieren hun bedding verleggen. Er ontstaan slikken en gorzen waar schapen worden gehouden. 

En om het land vruchtbaar te maken legt men dijken aan. In de polders komen boerderijen en 

dorpjes. Op een kaart uit 1543 ligt het toekomstige gemeentehuis aan de rand van een 

waddengebied, maar nog steeds niet tussen de bebouwing. Bij hevige stormvloeden overspoelt de 

zee het land en sommige dorpjes verdwijnen voorgoed in de golven. Politiek en intrige brengen 

vorsten aan de macht en weer ten val, en zelfs het kasteel van Zevenbergen wordt afgebroken. 

Landbouw en visserij worden de economische motor van het gebied. Na de ramp van ’53 zorgt het 

Deltaplan er voor dat het Waterpoortgebied getijdenvrij wordt. De zee is opnieuw ver weg. Het is 

ook de start van een nieuw landschap met een infrastructuur gericht op industrie, havens en 

economische groei waarin je vaak goed moet kijken om de oude landschapsstructuren nog te 

herkennen. Het gemeentehuis staat inmiddels middenin de stad, er is een station en volop 

bedrijvigheid. De gedempte gracht is hersteld en zo is ook het water weer terug in Zevenbergen. 

Gereedschapskist vol verhalen 

De geschiedenis van een landschap levert stof tot nadenken op. Karel noemt het zelf een 

gereedschapskist met verhalen die de bouwstenen kunnen vormen voor nieuwe wandelroutes. ‘Je 

hoeft alleen maar goed te kijken,’ zegt hij. Want er zijn nog altijd grenspalen te vinden, en sluizen, 

molens, kasseienwegen, sporen van oude getijdegeulen, oude ambachten en industrie. Wat 

betekenen de namen van de polders en hoe komt het dat er soms van die kronkels in de dijken 

zitten? En waar lagen die verdronken dorpjes dan? Er zijn zoveel aanknopingspunten voor mooie 

wandelingen! 

Mooie plekken volgens de aanwezigen om wandelroutes te ontwikkelen 

 



 
 

Meedoen 

De inspiratiebijeenkomst zal in januari 2023 een 

vervolg krijgen. Want nu moeten er spijkers met 

koppen worden geslagen. Waterpoort wil met 

behulp van de eigen inwoners, die de verborgen 

pareltjes van het gebied kennen en weten waar het 

leuk wandelen is, nieuwe routes ontwikkelen. Er zal 

mogelijk worden samengewerkt met andere 

organisaties en de realisatie komt in handen van een 

extern bureau. Iedereen die ideeën heeft of zich wil 

aanmelden om mee te denken kan mailen naar 

info@waterpoortwerkt.nl 

 

Wat is Waterpoort? 

Waterpoort, rondom het Volkerak-Zoommeer, ligt op het grondgebied van de gemeenten 

Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen. De 

inwoners en ondernemers van de betrokken gemeenten trekken samen met provincie, 

waterschap, terreinbeheerders en onderwijs op om dit bijzondere gebied op de kaart te zetten. 

Een belangrijk onderdeel is de Waterpoort Academy. Daaraan kan iedereen meedoen die een 

droom heeft op het gebied van water, erfgoed of natuur. Inmiddels zijn er al 120 initiatieven ingediend 

waarvan Waterpoort Academy meer dan helft heeft helpen verwezenlijken.  

Heb je vragen? Bel het Waterpoortteam 06-27745199  

waterpoortwerkt 

www.waterpoortwerkt.nl 
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