
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 6: Biervliet, zilt en zoet. Bergen 
in Zeeuws-Vlaanderen? Jazeker. In Biervliet 
ligt de Molenberg. Het hoogteverschil met de 
omringende polders, afgegraven veengronden, 
is maar liefst zes meter. Op oude landkaarten 
ligt de Oude Stad op een eiland.

Maak een ommetje: Biervliet

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

Bekijk dit ommetje op mobiel

Zilt en zoet   

Het Ommetje door Biervliet heeft een zilt smaakje. 
Niet alleen vanwege haar bekendste inwoner 
Willem Beukelszoon. Maar ook vanwege de 
jarenlange zoutwinning rond het stadje. Nog 
steeds is de zoute invloed groot. Landbouwers 
ervaren dat bij droogte aan den lijve. Ze kunnen 
niet beregenen, terwijl hun collega’s een paar 
honderd meter verder wél zoet water uit de sloot 
halen.

De start van het 4,99 kilometer lange ommetje is bij 
knooppunt 29 op de Markt. Een plek met historie: 
het oude stadhuis met herdenkingsplaquettes, de 
Koorenbeurs met oorlogsmonumentje en, even 
verderop, het raadhuis, nu dorpshuis, aan de 
Hoogstraat. Flinke platanen geven schaduw op hete 
dagen. Op de Markt staat ook het standbeeld van 
Willem Beukelszoon. Lange tijd werd beweerd dat 
hij in de dertiende eeuw het haringkaken uitvond. 
Een speciale techniek om de ingewanden uit vers 
gevangen vis te halen, zodat deze – in het zout 
gelegd – langer houdbaar bleef. Dat kwam goed 
van pas op de vissersschepen die lange tijd van huis 
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Deze route is geen volledige knooppuntenroute

waren. Beukelszoon heeft die techniek nooit zelf 
uitgevonden, bleek later, maar wel naar Nederland 
gehaald en geïntroduceerd aan boord.

De Biervlietenaar wordt ook geëerd op de 
gebrandschilderde ramen in de NH-kerk in de 
Kerkstraat. Het ommetje gaat langs de kerk en de 
molen die niet meer draait. Daarna komt de afdaling 
van de Molenberg. Berg op schijnt deze een echte 
kuitenbijter te zijn. Waar nu het ezelweitje ligt, lag 
vroeger de vestinggracht.

De Zouteweg naar knooppunt 28 begrenst de 
Kleine en Groote Zoutepolder. Daar werd in de 
veertiende, vijftiende eeuw volop veen afgestoken. 
Dat werd verstookt en als je de as maar lang genoeg 
liet inkoken, hield je zuiver zout over. Zout (sal) was 
in die tijd flink wat geld waard. Niet voor niets kun je 
er het woord salaris van maken. Dat heeft Biervliet 
geen windeieren gelegd. In 1422/1423 produceerde 
het stadje maar liefst 9 miljoen kilo zout.

Na het laatste huis wordt de weg onverhard en sla 

Horeca in de buurt

Restaurant Baron, Weststraat 1, 
4521 AW Biervliet. 
Snack&bar ’t Harinkje, Markt 2, 
4521 BN Biervliet

je rechtsaf de Wegeling in. Bij de kinderkopjes van 
de Noordstraat ga je weer rechts. Links zie je de 
iets hoger gelegen Helenapolder die pas veel later 
werd ingepolderd en dus minder is ingeklonken. 
Terug in het dorp kom je langs de katholieke kerk – 
inmiddels bijna verbouwd tot hotel – die bij de bouw 
nog buiten de bebouwde kom lag. De katholieken 
mochten niet in het dorp kerken.

Je passeert de oude zeesluis en de pastorie en 
gaat linksaf richting het afwateringskanaal. Het 
paadje langs het water is een geliefde visstek. Bij 
de Havenstraat sla je rechtsaf en meteen linksaf de 
Tuinstraat in, om via de moestuinen, achterlangs 
het Poortbos te lopen, een klein maar fijn 
natuurgebiedje. Terug over de Steenovenweg en de 
Braakmanlaan ga je bij knooppunt 52 over het dijkje 
langs de speelweide, terug naar de Markt. 

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

Wandelnetwerk:  Grenzeloos wandelen
Knooppunten:   Start 29, 28, 12, 29 (deels), 87 (deels), 52, 29
Omschrijving ommetje:   Wandelnetwerk wordt niet overal gevolgd. 

Volg het kaartje  
Afstand:  4,99 kilometer bevat onverharde paden
Route online:  www.routeyou.com
Naam route:   Ommetje Biervliet
Honden toegestaan?:  Ja, maar dan wel aan de lijn

Met medewerking van:

Stichting Gidsenteam 

Zeeuwsch-Vlaanderen, 

Wandelsportvereniging Zelden 

Rust en Natuur&Zo.
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