
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 corona tijd. 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 9: Zaamslag, Heren en kerken. Het 
voorstellingsvermogen van de wandelaar wordt 
flink op de proef gesteld tijdens het ommetje rond 
Zaamslag. Het dorp had in de voorbije eeuwen een 
kasteel met kasteelheren, een commanderij met 
tempeliers, een hospitaal en een parochiekerk, 
maar ook een brouwerij en een molen. Ze 
zijn allemaal verdwenen. Gelukkig is nog veel 
(natuurschoon) om van te genieten.

Maak een ommetje: Zaamslag

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

Bekijk dit ommetje op je mobiel

Je hebt een Zaamslag van vóór de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648) en een Zaamslag erna. Die 
oorlog was het keerpunt: ervoor was het dorp 
katholiek, er stond een parochiekerk op het 
huidige Plein en een kasteel op de Torenberg. 
Erna was Zaamslag volledig weggevaagd door 
inundaties van de Staatsen. Het nieuwe Zaamslag 
is vooral protestants met maar liefst vier kerken.
 
Het ommetje start in het centrum van Zaamslag 
bij het voormalige raadhuis en de PKN-kerk, 
al de derde kerk op deze plek. Waarschijnlijk 
hebben de ambachtsheren van Zaamslag 
(Saemslach) die in de middeleeuwen de dienst 
uitmaakten in de Heerlijkheid Zaamslag, hier 
de eerste kerk gesticht. Macht en kerk waren 
toen sterk verbonden. Met de beeldenstorm in 
1566 verdween het katholicisme uit Zaamslag 
en na de Tachtigjarige Oorlog stond alleen 
de kasteeltoren nog overeind. Het dorp moest 
compleet worden herbouwd. Van de ruïnes 
van de kerk werd onder meer de Polderstraat 
verhard.

Voor de huidige kerk staat nu het standbeeld 
van de Stropielekkers, zoals de inwoners 

gekscherend worden genoemd. Het verhaal gaat 
dat de dorpelingen massaal afkwamen op een 
lekkend vat met stroop, waaraan ze zich al likkend 
tegoed deden.

Bij knooppunt 44, op de plek waar een standerd-
molen heeft gestaan (let op de gevelsteen en 
molensteen), gaat het ommetje naar zorgcentrum 
De Molenhof – langs de dorpsboomgaard, over 
een heerlijk struinpad, dwars door rietlanden 
en over een bruggetje over de Kleine Dulper 
– richting knooppunt 98. Volg de gele pijltjes. 
De Zaamslagpolder waar je doorheen loopt, is 
in 1648 ingedijkt door Gerard van de Nisse, de 
eerste protestantse Heer van Zaamslag. De 
polder telde toen nog 50 grondeigenaren!

Net buiten de route, maar als verhoging in 
het landschap zichtbaar vanaf de Groeneweg, 
stonden in de dertiende eeuw het imposante 
Tempelhof en het hospitaal van de Johanniter 
Orde. In dit omvangrijke klooster complex werden 
jonge ridders opgeleid voor de kruis tochten. De 
historische plek was en is voer voor archeologen 
en geschiedenis liefhebbers.
De route gaat linksaf naar knooppunt 70, Horeca in de buurt
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Heren en kerken 

langs bloeiende akkerranden, over het erf van 
minicamping De Stropielekker, terug naar de 
Axelsestraat. Via de Brouwerijstraat loop je tegen 
de Torenberg aan, de archeologisch beschermde 
heuvel aan de rand van het dorp. Vóórdat 
Zaamslag onder water verdween, stond hier een 
heus kasteel; eerst een houten mottekasteel met 
voorburcht, later met bakstenen toren, toegangs-
poort en dreefmuren. Informatieborden en een 
muurschildering laten zien hoe dit eruit moet 
hebben gezien.

Het paadje rond de Torenberg is vernoemd 
naar een van de huidige heren van Zaamslag, 
Gerrit de Zeeuw. Als je nog tijd over hebt, 
stap dan even binnen in zijn indrukwekkende 
Schelpenmuseum, evenals het Minox-museum 
met collectie fotocamera’s, zeer de moeite waard.

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

Wandelnetwerk:  Langs Linies en Kreken
Knooppunten:  Start Dorpsplein, 44, 98, 70, 44, 45 (deels) tot Dorpsplein
Omschrijving ommetje:  Bevat onverharde paden 
Afstand:  4,81 kilometer
Route online:  www.routeyou.com
Naam route:  Ommetje Zaamslag
Honden toegestaan?:  Ja, maar dan wel aan de lijn

Met medewerking van:

Stichting Gidsenteam 

Zeeuwsch-Vlaanderen, 

Wandelsportvereniging Zelden 

Rust en Natuur&Zo.


