
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 3: Hoek en de strijd tegen het water. 
Hoek lag in de twaalfde eeuw op een andere plek dan 
nu. Het dorp is zelfs twee keer verhuisd. Vremdijcke 
zoals Hoek toen nog heette, is na de doorbraak van de 
Braakman in 1488 een eind verder weer opgebouwd. 
Ook dat dorp verdronk. Op de hoek van twee dijken 
bouwden de inwoners een kerk en molen. En ontstond 
het huidige Hoek. 

Maak een ommetje: Hoek

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 

Tijdens het ommetje Hoek is die bewogen 
geschiedenis ver weg. Alleen de naam van het 
verzorgingshuis Vremdieke herinnert nog aan het 
in 1600 verdronken Vremdijcke. Hoek is de voorbije 
eeuwen vaker ‘verdronken en herrezen’. De 
veerkracht en dadendrang van de inwoners zie je 
wél op verschillende locaties terug. 

Start- en eindpunt van het Ommetje liggen bij de 
Nederlands Hervormde Kerk. De vorige kerk 
brandde in oudjaarsnacht 2015 grotendeels af 
en werd na een grote crowdfundingsactie weer 
opgebouwd. 

De route gaat over de Noordstraat, langs de dijk 
met essen, richting knooppunt 50. Verlaat de route 
éven om een bezoek aan de begraafplaats aan 
de Begoniastraat te brengen. Het kerkhof is sinds 
kort - óók met hulp van inwoners - een lommerrijk 
wandelparkje. Een aanrader!

De route vervolgend kom je in de Rozenstraat 
die evenwijdig loopt met de Voorste Kreek. Die 
kreek was tot 1542 een zijtak van de zeearm de 
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Deze route is geen volledige knooppuntenroute

Braakman, totdat de noordelijke Lovenpolder werd 
bedijkt. Je zou bijna jaloers worden op de bewoners 
om hun fraaie uitzicht op het water. Waar je nu de 
fabriekspijpen van Dow ziet, stonden waarschijnlijk 
de twee Vremdijckes.

De 65 meter lange houten brug over de kreek ligt er 
nog maar een jaar of acht. Ook die kwam er dankzij 
de inzet van dorpelingen. Aan de overkant sla je 
linksaf naar de ingang van het Toorenbos. Dit jonge 
bos is in 30 jaar uitgegroeid tot een gevarieerd, 
dichtbegroeid bos met verharde paden, open 
plekken en picknickbanken.

Via de voetbalvelden van Hoek ga je bij knooppunt 
51 terug het dorp in over de Molendijk. Het 
hoogteverschil tussen de dijkhuizen en de tuinen 
beneden is aanzienlijk. Toen Vremdijcke in 1601 
bij een stormvloed voor de tweede keer volledig 
onder water verdween, vluchtten de inwoners naar 
het zuiden, naar het Mauritsfort. Op het kruispunt 
van drie polders - op ‘Den Hoek van twee dijken’ - 
bouwden ze een nieuw dorp. 

Horeca in de buurt

De Molenhoek
Noordstraat 7, 4542 CC Hoek

Eeterij Bie Ons
Bernhardstraat 1A, 4542 AX Hoek

Een mooi verhaal heeft de bel, oftewel ‘klokke’, 
op de hoek van de Molendijk en Rozenstraat. De 
oorspronkelijke klok komt uit het verdronken 
Vremdijcke en hing daarna 200 jaar lang in de kerk 
in de Koudepolder, tot de Fransen hem meenamen 
naar Axel. Bij dat transport viel de klok van de kar. 
Vandaar de uitdrukking: ‘Den Hoek is van de karre 
gevallen’.

Bijna terug bij het startpunt, volgt nog een rondje 
via knooppunt 80. Maak dat zeker nog, want 
anders mis je de volkstuinen, de begraafplaats 
aan de Molendreef en het prachtige zicht bij 
zonsondergang op de achterkant van korenmolen 
Windlust en de kerk. 

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

Wandelnetwerk:  Langs Linies en Kreken
Knooppunten:  50, 51, 80
Omschrijving ommetje:  bevat onverharde paden 
Afstand:  5,08 kilometer
Route online:  www.routeyou.com
Naam route:  Ommetje Hoek
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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