
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 5: Overslag Poort naar de 
Wereld. Niet één, maar verschillende keren 
steek je de grens over tijdens het Ommetje 
Overslag. De ligging van het dorp, precies op 
de grillige grens, maakt de 4,12 kilometer 
lange wandeling een bijzondere ervaring. 

Maak een ommetje: Overslag

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

Bekijk dit ommetje op mobiel

Poort naar de wereld  

Schijn bedriegt, als je het lieflijke landschap rondom 
het dorp ziet. Want Overslag was in de vroege 
middeleeuwen een plaats van betekenis, een poort 
naar de wereld. De naam Overslag zegt het al: het 
was een aanleg- en overslagplaats van schepen. 
En een belangrijke schakel in het handelsverkeer 
tussen Gent en de zee.

Overslag lag in de achtste eeuw aan de Blyde, die 
van Terneuzen via Axel en de huidige Moerspui 
en Zoute Vaart naar Overslag liep. Om het gebied 
te beschermen tegen overstromingen was in 
Overslag een dam in de vaart gelegd. Goederen, 
voornamelijk turf, werden hier overgeladen op 
kleinere boten en tot halverwege de zestiende 
eeuw via het dorpje Kalve aan de Moervaart naar 
Gent verscheept.

Je hoeft niet ver te zoeken naar bewijzen voor 
deze geschiedenis. Direct bij de start in de bocht 
in de Dorpsstraat, vlakbij knooppunt 30, staat een 
kunstwerk dat de overslag verbeeldt, en ligt het 
bruggetje over de watergang. Daar staan ook twee 

Bekijk op mobielOmmetje Overslag
Door Gemeente Terneuzen

Lengte: 4.12  km
Stijging: 6  m
Moeilijkheidsgraad: 10/10

Dorpsstraat 29c, 4575NC Overslag, Zeeland, Nederland
Dorpsstraat, 4575NG Overslag, Zeeland, Nederland
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Deze route is geen volledige knooppuntenroute

grenspalen: een stenen Oostenrijkse grenspaal uit 
1770 en de tussen Vaals en het Zwin alom bekende 
witte, gietijzeren grenspaal uit 1843.

Grenspalen kom je nog vaker tegen tijdens het 
ommetje. Ooit stonden er in Overslag maar liefst 
veertien ‘Oostenrijkers’ - waarmee de ruzie tussen 
de Axelse en Asseneedse magistraten werd 
beslecht. Aan het eind van de Dorpsstraat loop je er 
al tegen één aan – als je niet uitkijkt. Let onderweg 
op de punaises in het wegdek. Spring van de ene 
kant naar de andere kant en je bent wéér de grens 
gepasseerd. 

Bij knooppunt 31 stuit je ook op de tweeling 
van Overslag, zoals de grenspalen 298 en 299 
worden genoemd. Het duo herinnert aan de ooit 
zo levendige handel tussen de buurlanden maar 
ook aan de niet ongevaarlijke smokkelarij in de 
Eerste Wereldoorlog. Nu de coronaversperring is 
opgeheven, is het grenzeloze paar weer werkloos.

Even roemrucht is frituur De Grenspost, net om de 

Horeca in de buurt

Theetuin de Mol
Zuiddorpseweg 6
4575 NK Overslag

hoek. Het vroegere douanekantoor had aparte 
ingangen voor de douaniers van beide zijden van de 
grens. 

De Gebuurte en het Molenpad lopen langs de 
monumentale, maar wiekenloze Ronde Molen. Bij 
knooppunt 35 steek je de Overslagdijk over, een 
onverhard zandpad in. De gele pijlen ontbreken hier, 
maar het Vlaamse wandelnetwerk volgt dezelfde 
route, dus verdwalen kan (bijna) niet. Zigzaggend 
tussen de regenplassen kom je uit bij de school en 
ga je links over de Overslag, schuin naar het Omer 
van Puyveldeplein.

Belgen en Nederlanders gingen er jaren gezamenlijk 
naar de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, tot de kerk 
eind 2019 sloot. Aan de andere kant van het plein 
loopt de Overslag verder. Vlak voordat deze weg 
Papdijk wordt, sla je linksaf naar het beginpunt en 
ga je -voor de hoeveelste keer?- de grens over.

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

Wandelnetwerk:  Langs Linies en Kreken
Knooppunten:   Start 30, 31(Be), 34, 35, 36(Be), 76(Be), 78(Be) deels, 

langs-32(Be), 30
Omschrijving ommetje:   Knooppunten nummering kan afwijken.  

Let goed op het kaartje  
Afstand:  4,12 kilometer bevat onverharde paden
Route online:  www.routeyou.com
Naam route:  Ommetje Overslag
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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