
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 7: Westdorpe, moderne 
bedrijvigheid in een veranderend landschap. 
Hadden de inwoners in de jaren zeventig 
niet zo fel gestreden, dan was Canisvliet nu 
waarschijnlijk opgeslokt geweest door de 
industrie en had Westdorpe niet zo’n mooi 
ommetje gehad.

Maak een ommetje: Westdorpe

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

Bekijk dit ommetje op je mobiel

Nieuw Zeeland    

Bedrijvigheid omringt Westdorpe: het kanaal 
Gent-Terneuzen in het westen, tuinbouwkassen in 
het noorden, de Tractaatweg naar Zelzate in het 
oosten en windturbines in het zuiden. Maar als 
je het 4,84 kilometer lange ommetje loopt, heb je 
daar – zeker in de zomer – geen idee van. Af en toe 
piept een hijskraan, fabriekspijp of schip tussen de 
bladeren van de bomen, klinkt het geluid van auto’s 
of komen de windmolens net over de grens in 
beeld. Meestal wandel je door het groen; de vogels 
fluiten, de brandnetels prikken (als je niet oplet) en 
de kreek glinstert in de volle zon.

Het ommetje begint bij knooppunt 33, bij 
restaurant-boerderijwinkel De Baeckermat, een 
bekende uitspanning voor fietsers en wandelaars. 
De route gaat niet het dorp in, maar loopt naar het 
zuiden, richting Belgische grens. Daarvoor steek 
je eerst de Oostpoortweg over. De brug is net 
weer dicht en de stoet auto’s lijkt eindeloos. Maar 
eenmaal aan de andere kant van de weg kan je de 
ingang van het door Staatsbosbeheer beheerde 
natuurgebied Canisvliet, bij knooppunt 32, niet 
missen.

Bekijk op mobielOmmetje Westdorpe
Door Gemeente Terneuzen

Lengte: 4.84  km
Stijging: 7  m
Moeilijkheidsgraad: 1/10
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Bijna was Canisvliet, een overblijfsel uit de 
Tachtigjarige oorlog, ten prooi gevallen aan de 
vooruitgang. In de negentiende eeuw investeerde 
de overheid fors in de aanleg van kanalen en 
spoorlijnen om de welvaart in de provincie te 
bevorderen. In 1827 kwam het Kanaal Gent-
Terneuzen tot stand, de opvolger van de Sasse 
Vaart uit 1549. Nog dezelfde eeuw moest het kanaal 
alweer verdiept en verbreed worden. In de jaren 
zestig gebeurde dat nog eens; een deel van de 
Canisvlietkreek werd volgestort met baggerslib. 
Natuurliefhebber Johan van den Steen verzette 
zich met hand en tand tegen de expansiedrift van 
landbouw en industrie: Canisvliet bleef gespaard.

De jaren zeventig waren cruciaal voor de 
bewustwording van de schoonheid van de kreek. 
Actievoerders zetten alles op alles om de lozing 
van vervuild rioolwater uit Zelzate op Canisvliet 
te stoppen. Vanwege een tractaat uit 1839 was 
Nederland verplicht om de afwatering vanuit België 
ongemoeid te laten. Met zandzakken en schoppen 
stopten inwoners van Sas en Westdorpe in 1972 
en 1979 de Reigerskil. Het duurde nog tot de jaren 
negentig voordat er een omleidingsroute voor het 
afvalwater kwam. De schuif in de sloot bestaat nog 

Horeca in de buurt

De Baeckermat
Bernhardstraat 80, 
4554 BD Westdorpe

steeds, alsmede een bordje ter herdenking van de in 
1996 overleden conservator Van den Steen.

Die wetenschap geeft extra cachet aan het ommetje, 
dat het wandelpad langs de kreek volgt en bij het 
tegen de grens gelegen knooppunt 60 weer terug 
buigt naar het noorden. Een uitzichtpunt is gemaakt 
van een paar betonplaten uit de Terneuzense 
haven. Verdwalen is haast onmogelijk; het pad 
van knooppunt 30 naar 31 langs het water, 
de omvangrijke wilgen, de vissteigers en de 
picknickplek, wijst zichzelf. En mocht je zin hebben, 
dan kun je er bij knooppunt 30 nog een extra rondje 
van 2 kilometer aan vastplakken. 

Of loop terug het dorp in naar knooppunt 34 en 
kom langs het geboortehuis van de grondlegger 
van luchthaven Schiphol, Jan Dellaert, het 
gerestaureerde transformatorhuisje, een van de 
drie brouwerijen waar Westdorpe bekend om 
was, de kerk – nu gemeenschapscentrum – en de 
Molenkreek. Die bewaren wij voor een andere keer.

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

Wandelnetwerk:  Langs Linies en Kreken
Knooppunten:   Start 33, 32, 31, 30, 60, 31, 32, 33
Omschrijving ommetje:   bevat onverharde paden 
Afstand:  4,84 kilometer
Route online:  www.routeyou.com
Naam route:   Ommetje Westdorpe
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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