
Blijven bewegen is belangrijk voor onze 
gezondheid. Nu velen van ons thuis werken 
vanwege het coronavirus, is wandelen in de eigen 
omgeving leuk en ontspannend. De gemeente 
Terneuzen wil wandelen stimuleren. Zeker in 
coronatijd. Daarom trekken we er 14 weken op uit 
voor een ommetje in elke kern. Aan elk ommetje 
koppelen we een stukje van de geschiedenis of 
erfgoed.

Vandaag deel 2: Terneuzen/Othene. In Terneuzen 
is het water altijd dichtbij. Het uitwateringskanaal, 
de Otheense kreek, de geulen in natuurgebied 
Margarethapolder en de Westerschelde; je komt 
er allemaal langs óf overheen. Het gebied voerde 
eeuwenlang een strijd tegen het water.

Maak een ommetje: Terneuzen/Othene

Meer ontdekken?  Op routeyou.com vind je de hele routeomschrijving. Hier vind 
je ook langere ommetjes. Wandelnetwerkkaarten zijn te koop bij de VVV. Strijd 
tegen het water: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/de-zeeuwse-erfgoedlijnen

Bekijk dit ommetje op mobiel

Strijd tegen het water 

De 6,1 kilometer lange route start bij knooppunt 
25, westelijk van de Otheense kreek. Hier 
begon zestig jaar geleden volgens een oud-
Terneuzenaar een andere wereld. Noten, de 
buurtschap aan de andere kant van de kreek, 
lag in de belevingswereld van het jongetje 
dat hij toen was, mijlenver van Terneuzen. 
Tegenwoordig is het geen wereldreis meer, 
want via de voetgangersbrug sta je zo aan de 
overkant.

Noten – de volksnaam van Othene – kent een 
veel langere geschiedenis dan Terneuzen. Een 
prehistorische bijl bewijst dat er al mensen 
verbleven ver voordat Vlaamse abdijen in de 
vroege middeleeuwen de schorren en slikken 
inpolderden en er een kapel stichtten. Othene 
lag toen samen met de dorpen Aendijcke en 
Zaamslag op een eiland. Begin dertiende eeuw 
verdween het in de golven. 

In 1586 – het dorpje was weer opgebouwd – 
off erden de Staatsen Othene op aan het water. 
Zij staken de dijken door, zodat de Schelde 
onbereikbaar werd voor Spaanse troepen. 

Bekijk op mobielOmmetje Othene
Door Gemeente Terneuzen

Lengte: 5.81  km
Stijging: 12  m
Moeilijkheidsgraad: 2/10
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Deze route is geen volledige knooppuntenroute

Via het gat in de zeedijk ontstond de huidige 
Otheense kreek. 

Langs deze kreek ligt tegenwoordig een fraai 
wandelpad, dat naar knooppunt 28 voert, op de 
grens van oud en nieuw Othene. Het contrast 
tussen de nieuwbouw aan de ene kant en 
boerderij Veld- en Kreekzicht aan de andere 
kant is groot. Dwars door de wijk, via de Laan 
van Othene, Ooievaar en Margarethaplein, kom 
je even later bij de ijzeren toegangspoort van 
natuurgebied Margarethapolder. Een polder die 
genoemd is naar een van de ambachtsvrouwen 
van Zaamslag en tot begin negentiende eeuw nog 
overstroomde.

Zodra je onder de poort door bent, is de 
bewoonde wereld ineens ver weg. Zelfs 
autoverkeer op de Reuzenhoeksedijk valt niet op. 
Hoe verder je loopt, hoe smaller het pad. Voor 
een korter rondje ga je bij knooppunt 29 naar 
21. Het ommetje gaat door via 24, 23 en 22. Even 
voor knooppunt 24 steek je een watertje over. 
Een verrekijker komt hier goed van pas, want op 
de slikken lepelen twee lepelaars visjes op. Langs 

Horeca in de buurt

Eeterij Othene
Kokkeldreef 2, 4533 DD Terneuzen

de Knapzakweg kun je kiezen: of verder over het 
smalle graspaadje of langs de rustige asfaltweg. 

Bij knooppunt 21 sta je aan de voet van de 
Scheldedijk. De zeewering is inmiddels stevig 
genoeg om een superstorm aan te kunnen. 
Dat was in 1953 anders. Toen brak de dijk bij 
Othene. Met man en macht werd voorkomen dat 
Terneuzen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen zouden 
onderlopen.

Over de Basaltpromenade gaat het laatste 
deel van de route, richting het gemaal. Bij 
knooppunt 20 buigt de route terug naar het 
afwateringskanaal. Hier steek je over en pak je 
het wilgenpaadje tussen de spuisluis en de kerk. 
Op de paaltjes in het water drogen regelmatig de 
aalscholvers hun verenkleed. Maar ook zonder 
hen is het een waardige afsluiter. 

Alle reeds verschenen ommetjes zijn te 
vinden op: www.terneuzen.nl/ommetjes
www.stadterneuzen.nl

Wandelnetwerk:  Langs Linies en Kreken
Knooppunten:  Start 25, 28, 29, 24, 23, 22, 21, 20, 25
Omschrijving ommetje:  Bevat veel onverharde paden 
Afstand:  6,16 kilometer
Route online:  www.routeyou.com
Naam route:  Ommetje Othene
Honden toegestaan?:  Ja, maar dan wel aan de lijn

Met medewerking van:

Stichting Gidsenteam 

Zeeuwsch-Vlaanderen, 

Wandelsportvereniging Zelden 

Rust en Natuur&Zo.


