
De Berg van Paauwenburg

ALS JE, IN  ONZE  HUIDIGE  TI JD, EEN  HUIS  ZIET  DAT  
OP EEN  KUNSTMATIGE  HEUVEL  IS GEBOUWD , HEEFT  
MEN  DAT  OM  ESTHETISCHE  REDENEN  GEDAAN ; 
NIET  OM  TE  VOORKÓMEN  DAT  DE  WOONKAMER  
VOLLOOPT  MET  ZEEWATER . WE WORDEN  IMMERS  
IN  NEDERLAND  BESCHERMD  DOOR  DUINEN  EN  
SOLIDE  DI JKEN . ZOWEL  R IJKSWATERSTAAT  ALS  
WATERSCHAPPEN  HOUDEN  VOOR  ONS  - BEWONERS  
VAN  HET  ACHTERLIGGENDE  LAND  -  EEN  OOG JE 
IN  HET  ZEIL . HET  PRO JECT  ZWAKKE  SCHAKELS  IS 
DAAR  HET  BEWI JS VOOR . DAT  WAS  IN  DE  VROEGE  
MIDDELEEUWEN  WEL ANDERS  IN  ONZE  CONTREIEN .

Vóór de tijd van de bedijkingen – dat is onge-
veer vóór de elfde eeuw - had de onstuimige 
zee vrij spel op het land. Dat liep zodoende 
met de regelmaat van de klok onder water. 
Hoewel onze Walcherse voorouders hun 
onderkomens op de van nature hoger gele-
gen delen - de kreekruggen - van het eiland 

bouwden, wierpen zij toch een kunstmatig 
heuveltje op om extra beschermd te zijn 
tegen overstromingen. Op het heuveltje, een 
terp genoemd, werd een eenvoudig huis of 
boerderijtje gesticht. De terp bestond uit 
aarde, afval en mest. 
Hier en daar werden huisterpen in de middel-
eeuwen verhoogd, uitgebreid en samenge-
voegd. Ze ontwikkelden zich in de loop der 
tijd tot een geheel. Zo ontstond er een woon-
kern op een lage heuvel, een zogenoemde 
dorpsterp. Bij de oude dorpen op Walcheren 
zie je dan ook de straten, die uitkomen bij 
de kerk, geleidelijk in hoogte oplopen.
Deze en andere woonterpen hebben als 
gevolg van bedijkingen en verbeterd binnen-
waterbeheer, hun oorspronkelijke functie in 
de loop der tijd verloren.  

Vliedbergen
Bijna alle achtendertig vliedbergen die nog 
in Zeeland aanwezig zijn, stammen in hun 
huidige vorm uit de tijd van na de bedijkin-
gen (ongeveer ná de elfde eeuw). Van bijna 
de helft is door middel van luchtfotografie 

een gracht aangetoond. Dit duidt dus op een 
militaire bestemming. Ze lijken in die zin 
veel op de door de Noormannen gebouwde 
aarden verdedigingswerken in Frankrijk 
en Engeland, met dezelfde vorm en vlakke 
kruin. Op het beroemde tapijt van Bayeux 
in Frankrijk is een aantal van deze heuvels 

duidelijk te herkennen.  

In de twaalfde eeuw lieten invloedrijke figu-
ren, zoals ambachtsheren, de oude terpen 
om strategische redenen uitbreiden en 
verhogen. Zo kregen ze een andere functie. 
Bovenop de berg werd een houten toren - 
later een stenen (woon)toren - gebouwd. Het 
geheel werd omgeven door een gracht. Daar-
buiten, op de zogeheten voorhof, ontston-
den er nog andere (woon)vertrekken. Je kunt 
stellen dat deze goed verdedigbare bergen 
voorlopers waren van de latere kastelen. 
Als gevolg van de functieverandering is ‘kas-
teelberg’ een betere naam dan vliedberg. Het 
woord vlied of vloed is ooit aan de bergen 
gekoppeld omdat men vroeger in de veron-
derstelling was dat de bergen als vluchtplaat-
sen fungeerden ten tijde van overstromin-
gen. De aanduiding vliedberg is in de loop 
der tijd zo ingeburgerd dat we die maar laten 
voor wat hij is.

De gemeente Vlissingen is de trotse be-
zitter van drie van dergelijke heuvels. De 

Tekst; Jaco Simons

‘De Terp’ foto; Jaco Simons
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natuurhistorische monumenten liggen aan 
de Kempenaerstraat in Paauwenburg, aan 
de Bergweg richting Koudekerke en aan de 
Rammekensweg in Ritthem. In Paauwenburg 
lag nog een andere berg in het gebied dat nu 
Westduinpark heet, ter hoogte van de bocht 
Burgemeester van Woelderenlaan-Bachlaan. 
Deze berg werd al aan het begin van de ze-
ventiende eeuw afgegraven, zoals we kunnen 
opmaken uit de uit 1622 stammende Over-
loper van de Westwatering (een boekwerk 
waarin land en de eigenaren ervan werden 
geregistreerd).  
In totaal staan er negentien vliedbergen op 
Walcheren. En dan te bedenken dat er ooit 
veel meer stonden! Het Zeeuwse Landschap 
heeft op Walcheren dertien bergen onder 
haar hoede; een aantal is in particulier bezit.

Herinneringen
Eeuwenlang lag de Paauwenburgse ‘terp’, 
zoals deze in de volksmond wordt genoemd, 
eenzaam temidden van landerijen. Op de 
veldnamenkaart van Koudekerke heet een 
belendend perceel toepasselijk ‘’t Bergstik’. 
Mevrouw Katrien Dingemanse kent de vlied-
berg nog goed uit haar jeugdjaren: ‘Als kind 
woonde ik op Zwanenburg, een soort buurt-
schapje van enkele boerderijen. De terp lag 
daar niet ver vandaan; wij speelden er graag. 
Ik heb het gevoel dat hij vroeger veel groter 
was, maar dat komt waarschijnlijk omdat je 

als kind alles groter ervaart. 
Op 19 april, precies tien dagen voor de oor-
log uitbrak ben ik geboren. Er was nog geen 
telefoon, en toen de weeën kwamen is mijn 
grootmoeder s’nachts met storm naar café 
Huves gelopen. Met haar schort voor haar 
gezicht voor het opwaaiend zand. Daar heeft 
ze de dokter gebeld. Ik ben zelfs nog in het 
bezit van een foto van mijn moeder uit de 
jaren dertig van de vorige eeuw. Je ziet haar 
met drie vriendinnen op de terp zitten. Altijd 
een leuk zondags uitje en in dit geval goed 
voor een nostalgisch plaatje’.

In de Tweede Wereldoorlog stelden de Duit-
sers afweergeschut op de berg op. Een aantal 
jaren lang kreeg de vliedberg dus weer de 
functie van verdedigingswerk aangemeten. 
Bij de aanleg van riolering vanaf het pomp-
gemaal aan de Koudekerkseweg bij Lamme-
renburg, in de jaren zestig, zijn bij de terp 
sporen van vroegere bewoning aangetroffen. 
Zwarte potscherven en een benen schaats 
waren het resultaat.

De ‘terp’ werd in 1961 eigendom van de 
natuurbeherende organisatie Het Zeeuwse 
Landschap en vervolgens werd de vliedberg 
op 24 maart 1970 wettelijk beschermd door 
verkrijging van monumentenstatus (rijksmo-
numentnummer 46094).  

Jacomina Maas, 2e van links, met vriendinnen in de jaren dertig op de terp. 
 Fotocollectie; Katrien Dingemanse
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Ook Doeke Roos jr. herinnert zich de vlied-
berg van zijn jeugd in Paauwenburg: ‘Wij 
woonden vlakbij de terp, in de Talmalaan. In 
de winter was het er goed sleetje rijden. Alle 
bulten en oneffenheden maakten de afda-
ling spectaculair. Ik weet nog dat we eind 
jaren zestig kerstbomen verzamelden die we 
bovenop de berg legden. Nadat we de stapel 
in brand hadden gestoken, kon je het vuur 
van heinde en verre zien. Het jaar daarop 
greep de politie echter in. Er waren natuurlijk 
klachten dat er teveel nagloeiend materiaal 
de wijk in woei. We moesten alle bomen een 
voor een naar beneden brengen en verplaat-
sen naar een weiland aan de Burgemeester 
Van Woelderenlaan. Gelukkig stak een groot 
aantal wijkbewoners een handje toe. De 
brandstapel op het weiland was uiteraard een 
stuk minder spannend dan die bovenop de 
terp’. 

Bewoning
Het is jammer dat we op Walcheren geen 
kasteelberg hebben met bewoningsresten of 
een getrouwe reconstructie van een toren. 
Elders vinden we wel opmerkelijke resten 
of objecten. Op het Zuid-Hollandse eiland 

Voorne-Putten treffen we in het stadje Oost-
voorne de Jacobaburcht. De ruïne komt aan 
zijn naam omdat Jacoba van Beieren en haar 
man Frank van Borssele hier omstreeks 1435 
korte tijd woonden. Ook in België vinden we 
een uniek bouwwerk bovenop een zes meter 
hoge ‘vluchtheuvel’, zoals onze West-Vlaam-
se vrienden dat zo mooi zeggen. In Dudzele, 
niet ver van Brugge, staat er een vliedberg 
met een uit 1639 stammend statussymbool 
erop, in de vorm van een prachtig landhuis. 
Terug naar de terp?

Na de realisering van het project Zwakke 
Schakels zal de kustverdediging weer aan de 
hoogste eisen voldoen. Hoewel we ons op 
korte termijn geen zorgen hoeven te maken, 
zullen we ons toch moeten blijven aanpassen 
aan het gedrag van de natuur. 
Gaan we zoals onze middeleeuwse voorou-
ders onze huizen in de toekomst weer op 
terpen bouwen? In de plannen rondom de 
herinrichting van het oude veerplein van 
Perkpolder in Zeeuws-Vlaanderen wordt de 
bouw van terpwoningen serieus onder de 
loep genomen. Die middeleeuwers waren zo 
gek nog niet …

‘In de heerlijkheid Koudekerke ligt nog een berg aan 
een anderen Bergweg, die naar de duinen loopt en 
naar de voormalige batterij de Vijgeter. De eigenares 
de wed. Adriaanse woont op de naburige hoeve, 
vroeger kasteel Paauwenburg en op eeningen af-
stand ligt het vroegere kasteel Zwanenburg, volgens 
Gargon naar de vele zwanen zoo genaamd. Wel mo-
gelijk, dat de berg bij een dezer kasteelen behoorde. 
Hij ligt in een scherpen hoek tusschen twee nu 
afgelegene wegjes. Thans loopt er een voetpad 
langs en, zoo ik reeds zeide, de van den vorigen berg 
komende watergang. Of deze oudtijds reeds bestond 
en den naam van watergang verdiende, weet ik niet. 
Dit bergje is beplant: de vorm is duidelijk veran-
derd; bovenop ziet met eene soort van walletje en 
ook de grond is ongelijk. Dit is te verklaren, omdat 
de berg vaak eene speelplaats is geweest voor de 
Vlissingsche jeugd en vooral omdat de Franschen 
in 1809 hier eene batterij hebben opgeworpen om 
een aanval der Engelschen tegen te houden, die zij 
hier verwachtte; de Engelschen zijn geland, doch 
natuurlijk daar, waar men hen niet verwachtte, aan 
het Breezand, 
Van dien tijd zullen ook wel de steenen afstammen 
die men boven op vindt en overeenkomen met 
dergeljke aan naburige sluizen. 
Hij bevatte schelpjes en hier en daar stukjes been; er 
is nooit iets gevonden. Ofschoon de grond hier niet 
laag is, ziet men echter overal slechts weide. 

J.C. de Man (1818-1909) 

Literatuur;
R. M. van Heeringen e.a.; Monumenten van Aarde/ 
Kees Bos & Bas Oele; 

-
routes)/ Heemkundige Kring Walcheren; De Veldna-
men van Koudekerke. (W) 1980 
 (zie ook; www.veldnamenwalcheren.nl)

Bron; 
Zeeuws Archief; collectie Zeeuws Genootschap der 
Wetenschappen VI; 
Dr. J. C. de Man, Vluchtbergen in Walcheren 1888, 
480-481)

Met dank aan;  Katrien Dingemanse

09

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SSV-STADSVESTE-2008 p9.pdf   7/5/12   15:58:36


	SSV-STADSVESTE-2008 p7
	SSV-STADSVESTE-2008 p8
	SSV-STADSVESTE-2008 p9

