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De wegen op Walcheren liggen vanouds op het zand van kreekruggen en
volgen zo het kronkelende patroon van de oorspronkelijke kreken.
Tussen deze kreekruggen in liggen de poelgebieden. In deze gebieden is
de veenlaag in de loop van de eeuwen ingeklonken door het gewicht van
de daarop liggende kleilaag. Daardoor kwamen de poelgebieden lager
te liggen dan de kreekruggen.
Soms wordt Walcheren vergeleken met een schoteltje: laag in het
midden en hogere randen. Beter is het Walcheren te vergelijken met
een poffertjespan: de poelgebieden zijn de kommetjes, de kreekruggen
de randen er van.
De poelgebieden stonden in de winter vaak onder water. Het was dus
het beste om op of bij de hoger gelegen kreekruggen te gaan wonen.
Daar werden dan ook de boerderijen gebouwd en daarover liepen de
wegen.
Ook de Seisweg ligt op zo’n kreekrug en op oude kaarten is te zien dat er
omstreeks 1500 al bebouwing langs de Seisweg was.
De kaart op de bladzij hiernaast is ± 1750 getekend door Willem
Hattinga. Hij was een bekend en gewaardeerd cartograaf en kreeg o.a.
opdrachten van stadhouder Willem IV, de Raad van State en de
Statengeneraal. Samen met zijn zoons maakte hij kaarten van Zeeland
waaronder een gedetailleerde kaart van Walcheren. Op deze kaart zijn
ook de belangrijkste buitenplaatsen aangegeven.

Website: www.griffioengroen.nl
Mail: stboomgrif@zeelandnet.nl

Het kaartje hiernaast is een deel van deze Hattingakaart. Duidelijk zijn de
‘randen’ van onze Bomenbuurt te zien: de Seissingel/Jodengang, de
Seisweg, het Stadswegje (nu Griffoenstraat) en de Domburgse
watergang. Ook is de buitenplaats ‘Griffioen’ aangegeven en is
bebouwing langs de Seisweg en Seissingel zichtbaar.
En de Bomenbuurt? U ziet dat onze woningen in een voormalig
poelgebied gebouwd zijn. Daarover de volgende keer meer.

dichter bij elkaar te brengen en meer bij hun omgeving betrekken. Het
project is door Groendichterbij (Postcodeloterij en Oranjefonds) tot het
Zeeuwse icoonproject 2014 gekozen en heeft zo € 17500 ontvangen om
het doel te verwezenlijken. Om Middelburg te vergroenen is gekozen
voor rozen omdat deze plant prachtig bloeit. De hoop is dat alle wijken
in onze stad op een of ander manier met dit rozenproject meedoen.
In het kader van dit project heeft de Stichting Bomenbuurt aan alle
bewoners die aan de voorkant een kaal muurtje hebben of van wie het
geveltuintje een goede beurt nodig had, gevraagd mee te doen door
twee klimrozen te bestellen. Daarbij werd de helft van de kosten door
de stichting Bomenbuurt gesubsidieerd. Inmiddels zijn de rozen geplant
en beginnen zij al uit te lopen. Al deze rozen zijn doorbloeiers, klimmers
en geschikt voor een muur aan de noordkant.
We zien uit naar de resultaten. En wanneer er voldoende animo is, komt
er mogelijk een vervolg. Voor alle suggesties of vragen bij dit project
kunt u terecht bij Marien Boonman, Eikenlaan 17, tel. 627668.
Snoeidemonstratie rozen op 22 maart

Middelburg Rozenstad
Aan het eind van 2013 hebt u van de Stichting Bomenbuurt een fleurige
nieuwjaarskaart gekregen met daarop een groot aantal verschillende
rozen. De kaart liet zien dat ook onze buurt meedoet met het project
‘Middelburg Rozenstad’.
In 2017 bestaat Middelburg 800 jaar. Het streven is onze stad dan (maar
niet alleen in dat jaar) een feestelijk en bloeiend aanzien te geven. Met
dat doel is de ‘Stichting Middelburg Rozenstad’ opgericht. Deze stichting
wil niet alleen Middelburg omtoveren tot Rozenstad maar wil ook
wijken en buurten, inclusief de binnenstad, door het groen mooier en
leefbaarder maken. Daarnaast heeft dit burgerinitiatief als doel mensen

Een roos planten is één, een roos onderhouden is twee. Daarom zal in
de eerstvolgende jaren jaarlijks een snoeidemonstratie gegeven worden
waarbij verteld wordt hoe u deze planten het beste kunt verzorgen.
Dit jaar wordt dit gedaan door een medewerker van de rozenkwekerij
‘De Bierkreek’ te IJzendijke. Dit zal zijn op zaterdagmorgen 22 maart
vanaf 9.30 u op de stadskwekerij Overwater op de Langevielesingel.
Iedereen is welkom.

Snoeien in de Bomenbuurt
Onze Bomenbuurt moet weer klaargemaakt worden voor het voorjaar.
Daarom wordt er op zaterdag 1 maart weer gesnoeid. Wie helpt mee?
We verzamelen om 9.30 u bij de materiaalgarage (Essenlaan 40).

