
Blijven bewegen is belangrijk voor onze gezond
heid. 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 11, Spui. Schorren, slikken en 
polders. De boeren rond Spui hebben hun 
akkerland toegankelijk gemaakt voor wandelaars. 
Dat zouden meer boeren moeten doen! Het 
geeft iets extra’s aan het ommetje van Spui. 
Het onverharde wandelpad langs de Spuikreek 
gaat langs de velden met wortels, aardappels 
en de Blauwe Ossetong, om uit te komen op de 
middeleeuwse Graaf Jansdijk. 

Maak een ommetje: Spui

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

Bekijk dit ommetje op je mobiel

De daadkrachtige graaf Jan zonder Vrees 
gaf in de vijftiende eeuw bevel om de dijken 
aaneen te smeden tot één sterke zeedijk van 
het Franse Duinkerken tot aan Terneuzen. Die 
diende tevens als verdedigingslinie. Het was 
een voorloper van de Atlantik Wall menen 
geschiedkundigen. De langgerekte Graaf 
Jansdijk loopt dwars door Westdorpe en ook 
door Spui. In de Tachtigjarige Oorlog, toen de 
Staatsen de polders rond Terneuzen en Axel 
onder water zetten, hield de Graaf Jansdijk 
stand.

Het dorpje Spui ontstond in de zestiende eeuw 
rond de spuisluis - Het Zoute Spui - genoemd. 
Deze spuisluis lag op de kruising tussen twee 
zeearmen, waarvan de huidige Spuikreek en 
Bronkreek restanten zijn. Op de schorren 
en slikken van weleer, drooggelegd in 1621, 
ligt nu het landelijke dorpje, omgeven door 
boerenland, met de Tractaatweg op afstand, en 
het jonge natuurgebied, Eiland van de Meijer, 
op een schiereiland tussen kreken.

Bekijk op mobielOmmetje Spui
Door Gemeente Terneuzen

Lengte: 5.27  km
Stijging: 13  m
Moeilijkheidsgraad: 3/10

Spui, 4539PB Terneuzen, Zeeland, Nederland
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Deze route is geen volledige knooppuntenroute

Het ommetje start bij de blikvanger van het dorp, 
de beltmolen Eben Haëzer uit 1807. Hier loop 
je omheen, via een lieflijk speeltuintje, om via 
knooppunt 89 richting knooppunt 29 weer uit te 
komen op de Pootersdijk. De Pootersdijk vormde 
tot de gemeentelijke herindeling in 2003 de 
grens tussen de gemeenten Axel en Terneuzen. 
Honderd jaar geleden ging in Spui nog de sage 
rond van de ijzeren wagen of hellewagen, die 
’s nachts met veel kabaal over de dijken ‘vloog’. 
‘De iezderen Waogn, da was an ’t Spui te doen’. 
Moeders dreigden hun kinderen dat de wagen, 
gemend door de duivel, hen zou meenemen naar 
de hel als ze niet op tijd gingen slapen.

Van de hellewagen is gelukkig geen spoor te zien. 
De route gaat langs de eerste boerderij – kijk even 
naar het druk bezette bijenhotel van Natuur&Zo 
- over privéterrein, tussen het bouwland en de 
dichte rietoevers van de Spuikreek door. Bij de 
Graaf Jansdijk volg je NIET de bordjes van het 
wandelnetwerk, maar ga je rechtsaf over de Graaf 
Jansdijk en de Pootersdijk terug naar buurthuis 

Horeca in de buurt

Ga lekker picknicken langs het 
water.

Schorren, slikken en polders 

De 3 Gehughten en het voormalige Gereformeerd 
kerkje. Je loopt nu een klein stukje langs de 
drukke weg naar Magrette en Axel, om vervolgens 
bij knooppunt 90 links af te slaan naar knooppunt 
96.

Op warme dagen in augustus is het heerlijk 
koel tussen de bomen en langs het water. Het 
is ongelooflijk hoe snel het natuurgebied zich in 
enkele tientallen jaren heeft ontwikkeld. Plukjes 
bomen zijn uitgegroeid tot bos, langs het pad 
staan vele wilde bloemen. Aan de overkant ligt 
Zaamslag (vanaf knooppunt 96 naar 98 en 44). We 
zoeken een plekje en genieten van onze picknick. 
Daarna wandelen we via knooppunt 87 terug 
naar het beginpunt.

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

Wandelnetwerk:  Langs Linies en Kreken
Knooppunten:   Start Molen, 89, 29 (deels), via GraafJansdijk en Pooters

dijk naar 90, 96, 87, 89.
Omschrijving ommetje:  Bevat onverharde paden 
Afstand:  5,27 kilometer
Route online:  www.routeyou.com
Naam route:  Ommetje Spui
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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