
Brabantse Wal wandelroute 7: 

OLV Ter Duinen – Noordpolder Ossendrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markering: Palen met groene kop buiten de bebouwde kom en bordjes met 
groene pijl binnen de bebouwde kom. 
Lengte: 11 km. 
Vertrek- en eindpunt: Volksabdij O.L.V. Ter Duinen, O Lieve V ter Duinenlaan 
199,  
4641 RM Ossendrecht. Het informatiepaneel van de Brabantse Wal staat bij de 
ingang, tegenover de parkeerplaats van CR de Blauwe Pauw. 
 
 
 
1. 0 km. Volksabdij Onze Lieve Vrouw Ter Duinen 
De Volksabdij, ook "het Jeugdhuis" genoemd, is een begrip in de streek. Kapelaan 
Flor van Putte richtte in 1935 een Stichting op voor jeugdige werklozen en 
religieuze vorming. Onder zijn bezielende leiding gingen honderden jongere 
werklozen aan de slag. Zij 
brachten het complex van 
gebouwen, park, vijvers en 
bos tot stand. Na de oorlog 
ontstond in 1946 uit deze 
organisatie de 
Ambachtschool, later LTS  
genoemd. Nu behoort de 
VMBO-school tot het 
Mollerlyceum. De school 
krijgt een nieuw gebouw.  

2. 0.5 km. Heipolder 
Een midden in het bos 
gelegen boerderij met 
omliggende ontgonnen 
gronden. De “polder” lag eeuwenlang in een gebied met heidevelden en 
zandverstuivingen: de wildert. Zoals polders op de zee werden gewonnen, zo 
werd deze polder als het ware gewonnen op de woeste gronden, mede door 
drooglegging van een groot ven midden in de huidige weilanden. De boerderij 
voorzag jarenlang de volksabdij met het internaat van voedsel.   
  
3. 1.5 km. Bos en duinen  
De bossen bestaan voor het merendeel uit grove den en zeeden. De dennen zijn 
geplant in een stuifzand- en heidegebied, met veel leemlagen, kenmerkend voor 
de bodem van de Brabantse Wal. In deze bossen wordt door Evides grondwater 
opgepompt dat de Brabantse Wal én Zeeland van drinkwater voorziet Was er 
vroeger sprake van wateroverlast op de Brabantse Wal, tegenwoordig is er juist 
last van verdroging. De grondwaterstand is lager dan vroeger. Oorzaken zijn 
waarschijnlijk de waterwinning, de beregening door de landbouw en de snelle 
waterafvoer door het stelsel van sloten en riolen. Het is de bedoeling dat op 
termijn de waterwinning op de Brabantse Wal te stopt. 



4. 2.2 km. 
Pottenbergen 
De naam verwijst naar de 
grondstof leem om potten 
te bakken. De vele steen-
, pannen- en 
buizenfabrieken op de 
Brabantse Wal 
ontleenden er destijds 
hun bestaan aan. Ooit 
stond hier een 
korenmolen, afgetekend 
tegen een leeg en 
onherbergzaam 
landschap met 
heidevelden en 
zandverstuivingen. In het 
bos achter het hek staat 
het gebouw van het 
waterwinbedrijf.  

 

5. 2.6 km.Trambaan 
Op de kruising met de 
Vier Winden ligt een 
grenssteen.De Trambaan 
heet zo omdat rond 1880 
over de Brabantse Wal 
een tramrails werd 

aangelegd om Ossendrecht noordwaarts naar Bergen op Zoom en zuidwaarts met 
België te verbinden. De tram heeft tot in de dertiger jaren van de vorige eeuw 
dienst gedaan, vooral voor suikerbieten die vanuit de polders aangevoerd werden 
naar de suikerfabrieken in Bergen op Zoom. Bij Hoeve Calfven staat nog een 
weeghuis.  

6. De Berghoeve 
Zuidwaarts ligt de markante hoeve op Den Berg, anno 1719. De hoeve was al 
eerder bekend onder de naam Ruststede en  Hooge Hoeve. De hoeve was enige 
generaties in de zomer het jachtverblijf van het geslacht Van Aerssen, die hoge 
posten bezetten in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Ze bezaten tot 1761 
de Heerlijkheid Hoogerheide die toen aan de Markies van Bergen op Zoom 
verkocht werd.  

7. 3.0 km. Hoeve Calfven 
Deze monumentale hoeve is in 1770 gebouwd en was de residentie van de Heren 



van de zelfstandige heerlijkheid Calfven. Men had een verrukkelijk uitzicht over de 
Schelde. Nu wordt dit uitzicht vooral gevuld door de havens en industrie van 
Antwerpen. Ook deze heerlijkheid werd in 1773 verkocht aan de markies van 
Bergen op Zoom. 
  
8. 3.6 km. Noordpolder 
Onder op Calfven keren we de bewoonde wereld de rug toe en gaan de polder in. 
Deze polder is thans voor een belangrijk deel in eigendom van 
Natuurmonumenten. Die heeft plannen met betrekking tot vernatting van deze 
polder gebruik makend van het kwelwater dat hier uit de voet van de Wal 
opborrelt.  De vernatting zal grote gevolgen hebben voor de planten- en 
dierenwereld. Het is een polder met weinig goede kleigrond, veel weilanden en 
een mooie verkaveling, die men in stand wil houden. Na lang onder water te 
hebben gestaan, ten gevolge van de vele stormen in de zestiende eeuw en de 
inundaties door de mens in de Tachtigjarige Oorlog, is ze definitief aan de 
werking van eb en vloed onttrokken na de Vrede van Munster in 1648. De in 
1651 weer ingedijkte polder kreeg echter in 1653 andermaal de volle laag van 
een watersnood. Na het volgende herstel, met een verzwaarde Schenkeldijk, 
sloeg het opgezweepte water van de Schelde in 1682 weer toe. De aanleg van de 
grote nieuwe zee- of kaaidijk, gereed in 1685, legde de polder definitief droog, 
met een onderbreking van 1944/1945  toen de bezetter inundeerde uit tactische 
overwegingen.  

9.  4.5 km. Calfvense Kreek 
In de polder ligt een prachtige natte natuurparel, de Calfvense Kreek, op diverse 
plaatsen gemarkeerd door knotwilgen. Veel soorten eenden en roofvogels, het 
ijsvogeltje, de fuut en  de smient kunnen het pad kruisen. Het uitzicht op de 
Brabantse Wal is prachtig! 

10. 6.3 km. Aanwas 
Het toponiem geeft aan dat de Aanwas is ontstaan door het aangroeien, 
aanslibben van land, uit de bedding van de Schelde. Op deze verhoging kon de 
eerste bewoning plaatsvinden en hier zou het eerste  Oud-Ossendrecht in de 
vroege middeleeuwen gelegen hebben. Het dorp verdronk, net als Agger en de 
Grote Aggerpolder. Na 1741 ontstond hier de nieuwe nederzetting Aanwas, als de 
Zuidpolder wordt bedijkt. Bij archeologische onderzoeken zijn  aardewerk uit de 
Karolingische tijd en een schoentje uit de vijftiende eeuw gevonden. 

 

 

 

 



11. 6.6 km. The Kettle 
In 1887 was hier een 
tramhalteplaats. Rond 
1900 was het noodzakelijk 
een nieuw ketelhuis te 
bouwen voor de 
peekoffiefabriek van de 
familie Mattheeussens. Er 
kwamen vaklieden uit 
Engeland aan te pas om 
een en ander te realiseren. 
Deze waren ondergebracht 
in het pension” In de 
gekroonde Brouwketel”, 
kortweg “De Ketel” 
genoemd. Zij zouden dit 
logement “the Kettle Lodging” zijn gaan noemen. Het is nog steeds een 
horecagelegenheid.  

12. 6.7 km. Museum den Aanwas 
Op 100 meter van de wandelroute ligt op nummer 29 aan de weg van 
Ossendrecht naar Zandvliet het museum. Het is ondergebracht in een deftig 
woonhuis uit de achttiende eeuw en was het vroegere huis van de familie 
Mattheeussens, die verbonden was met de cichorei, de peekoffie, waar 
Ossendrecht bekend door geworden is. Het in 1987 geopende “Streekmuseum 
Den Aanwas” houdt de herinnering aan het leven uit het begin van de vorige 
eeuw in de dorpen van de Zuidwesthoek levendig. Het museum wordt door 
vrijwilligers geëxploiteerd.  In het museum is een overzicht gewijd aan Prinses 
Paulientje. Dit meisje, geboren in 1878 in Ossendrecht, was bij haar geboorte 30 
cm. Normaal geschapen en opgegroeid, bleef ze levenslang een meisjesdwergje. 
Na de school werd ze, eerst in Nederland en Vlaanderen en later in de grote 
steden van Europa, een theater- en kermisattractie. Al die tijd onder de leiding 
van een oom, vierde zij haar laatste successen als danseres en 
bezienswaardigheid in New York. In deze stad overleed Paulientje in 1895  aan 
een longontsteking. In een kist werd ze, gekleed in een jurkje van blauw satijn en 
een kroontje op, naar Ossendrecht overgebracht en onder grote belangstelling 
begraven. Ze is nog steeds als kleinste meisje vermeld in het Guiness Book of 
Records. Op haar vijftiende was ze 59 cm, bij de lijkschouwing 61 cm. De kleinste 
vrouw ter wereld woog slechts acht en een half pond.   

13. 7.0 km. De Zuidpolder 
 De beruchte vernietigende stormen in de zestiende eeuw hadden bijna alle 
polders westelijk van de Brabantse Wal drijvende gemaakt.  Alles wat nog niet 
dreef of enigszins was hersteld, verdween voor zeer lange tijd onder de golven 
tijdens de rampzalige vloed met Allerheiligen in 1570! Eb en vloed zouden lange 
tijd vrij spel krijgen. Het duurde tot de Vrede van Munster voor men weer 
inpolderingen ter hand nam. De bedijkingen werden door de stormvloeden van 



1653 en 1682 weer teniet gedaan. De Zuidpolder bleef voorlopig drijvende tot 
1743. Ook een haventje werd aangelegd. Een nieuwe bron van welvaart was 
geschapen, want de polder gaf prachtige zware kleigrond aan de nieuwe boeren.  

14.  7.8 km. Beeld De Brouwer en Frans kanon. 
Elk Brabants dorp had vroeger wel een of meerdere bierbrouwerijen. Het beeld 
op het pleintje herinnert daaraan. Het Franse kanon stamt uit 1917 en is bij de 
bevrijding van Ossendrecht in 1944 door de Duitsers achtergelaten. 

15. 8.0 km. Adolphinekapel 
Op het pleintje staat  het geboortehuis van: Anna Catharina Dierkx, Kaatje 
genoemd. Ze wordt in 1866 in Ossendrecht geboren.Ze vertrekt op achttienjarige 
leeftijd naar welgestelde Antwerpenaren om als dienstbode de kost te gaan 
verdienen. Onder de indruk van de goede werken van de Zusters Franciscanessen 
Missionarissen van Maria, daar in de buurt, treedt ze daar in 1893 in en neemt als 
kloosternaam Marie Adolphine. Hoewel ze gehoord heeft van de gevaren in 
China, is ze vol vreugde dat ze wordt aangewezen voor uitzending naar een 
missiepost met weeshuis. Met een gezelschap van acht zusters en missionarissen 
vertrekt ze in  1899 China. Plunderende en moordende Boksers onthoofden op 
maandag 9 juli 1900, na een schijnproces, alle westerse missionarissen met het 
zwaard, óók Marie Adolphine.  
In 1946 wordt ze zalig-, en op 1 oktober 2000 heilig verklaard. 
Op dit plein start ook de Brabantse Walroute nummer 1: Stoppelbergen-
Zuidpolder Ossendrecht. Rond het plein zijn diverse horecagelegenheden. 

16. 8. 4 km. Paadje van Kaatje 
U wandelt over een voetpad tussen de huizen door, genoemd naar de hiervoor 
beschreven zuster Marie Adolphine. Het Paadje voert tussen de huizen door naar 
het pand “De Wip”, het huis waar Kaatje werd opgevoed bij pleegouders, nadat 
haar moeder tijdens een pokkenepidemie was overleden 

 17.  8.8 km. De Heiloop 
Bijna iedereen praat over Het Loopke, door velen geroemd om haar mooie en 
heldere te gebruiken water in vroeger tijden. De waterweg verbond meerdere 
vennen. De protestantse Heer Van Aerssen en de katholieke Wilhelmieten 
voerden veel strijd over hun belangen met betrekking tot de rechten op de 
visvangst in de vennen. Van Aerssen presteerde het om de Heiloop af te sluiten, 
om de Wilhelmieten zonder vis uit het Mose- of Diepven te zetten.   

18. 9.4 km. Het Was(se)ven 
Het ven was van belang voor de visvoorziening van de generaties Heren van Half-
Ossendrecht en Hoogerheide, die op de Berghoeve verbleven gedurende 
bepaalde periodes van het jaar. De naam is waarschijnlijk ontstaan omdat de 
schapen, met zoveel heide in de omgeving als graasgebied, erin gewassen 
konden worden. Het ven stond in verbinding met de vers water aanvoerende 
Heiloop. Nu is het een mooi viswater en natuurparel. 



19. 10 km. Stuifduinen 
U wandelt door het rulle zand van de stuifduinen terug naar het vertrekpunt op 
de Volksabdij. 
De 11 km wandeling zit erop. Horecagelegenheid bij de Blauwe Pauw. Proost!  

20. Groeve 
Op de routekaart staat ten oosten van 
Ossendrecht een groeve aangegeven. Dit is de 
voormalige groeve van de kalkzandsteenfabriek 
Boudewijn. Het gebied krijgt een nieuwe 
bestemming. Het is de bedoeling in de toekomst 
een deel van het terrein als geologische groeve in 
te richten.  


