Maak een ommetje: Sluiskil
Nieuw Zeeland
Bekijk dit ommetje op je mobiel
Blijven bewegen is belangrijk voor onze gezondheid.
Nu velen van ons thuis werken vanwege het
corona-virus, 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 het laatste deel in deze serie: Sluiskil,
moderne bedrijvigheid in een veranderend
landschap. Sluiskil is onlosmakelijk verbonden
met bedrijvigheid. Al vanaf het prille begin, bij
de aanleg van een sluis in 1648 in de kil (geul).
Het dorp heeft er zijn naam én bestaan aan te
danken. Dankzij een haventje en veerdienst
begon Sluiskil te groeien. Maar de bedrijvigheid
bracht niet alleen voorspoed: een deel van
Sluiskil moest verdwijnen bij de verbreding van
het kanaal en Sluiskil raakte zijn ‘hart’ kwijt.
een smal kerkpad, naar knooppunt 35, de Nieuw
Vogelschorweg. Via de Visartpolderdijk kom je bij
knooppunt 34 en volg je de Bonteweg, de Lange-weg
kruisend, richting knooppunten 93 en 73.

Tijdens het Ommetje Sluiskil overheerst de
rust en is bedrijvigheid meestal ver te zoeken.
in de verte zie je enkel de windturbines en
blauwe suikersilo’s. Pas bijna aan het eind,
met zicht op het autoverkeer en de draaibrug,
is de bedrijvigheid terug. Dan sta je in een
alleraardigst natuurgebiedje, blijkt diep onder
de grond de Sluiskiltunnel te liggen. Over
veranderend landschap gesproken!

Je loopt nu een stukje langs de drukke N61, over de
loopbrug boven de tunnelingang. Mooi om die eens
van bovenaf te zien. De tunnel zorgde in 2015 voor
een flinke verbetering van de bereikbaarheid tussen
oost en west. Als automobilist hoef je sindsdien
niet meer te wachten totdat de brug uit 1968 –
gebouwd nadat de vorige was vernield in de Tweede
Wereldoorlog – weer dicht gaat. Voor automobilisten
(en voor fietsers nog steeds) was de brug een bron
van ergernis, omdat deze gemiddeld 23 keer per
etmaal openstond.

Het ommetje van bijna 6 kilometer start bij
knooppunt 15 aan het begin van de Baljuwlaan,
bij het standbeeld van de Sluiskilse astronaut
Lodewijk van den Berg. Hij maakte in 1985 als
eerste Nederlander een ruimtereis en schreef
daarmee geschiedenis. Het dorp dat na de
aanleg van het kanaal in 1825 en de indijking
Bekijk op mobiel
Ommetje
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van de
Louisapolder
in 1844 steeds verder
Dat de wandelroute deels over het tunneltracé
Door Gemeente Terneuzen
uitbreidde,
laat je achter je.
loopt, is zichtbaar gemaakt in het landschap. In het
Lengte: 5.91 km
Baljuwlaan, nabij benzinestation, 4541EH Terneuzen, Zeeland, Nederland
Stijging: 10 m
Baljuwlaan, nabij benzinestation, 4541EH Terneuzen, Zeeland, Nederland
door schapen begraasde weitje liggen evenwijdig
Moeilijkheidsgraad: 2/10
aan elkaar twee grondwallen van honderd meter
Je steekt de rotonde over naar knooppunt 14 en
lang. Ze symboliseren de tunnelbuizen die hier 17
gaat, na de goederenspoorlijn die Terneuzen
meter onder het maaiveld en onder het kanaal door
en5 mGent verbindt, linksaf. Je passeert de
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Horeca in de buurt

Grand Cafe – Hotel - Restaurant
Dallinga
Nieuwe Kerkstraat 5,
4541 EB Sluiskil
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Alle reeds verschenen ommetjes zijn te
vinden op: www.terneuzen.nl/ommetjes
www.stadterneuzen.nl
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Dit kanaal, waar schepen uit de hele wereld
doorheen varen, bracht Sluiskil niet alleen
vooruitgang. Het dorp werd zelfs slachtoffer
van alle veranderingen voor de economie:
200 woningen werden eraan opgeofferd.
Het ziekenhuis, casino, Vogelbuurt en ook de
Cokesfabriek uit 1911 werden gesloopt.
Voor de wandelaar pakken de veranderingen
in het landschap, ten westen van het kanaal,
wel goed uit. Zo is daar opeens een trekvlotje,
de Sleurschuut, waarmee je de westelijke
Rijkswaterleiding oversteekt. Het is even
flink trekken, maar dat heeft ook z’n charme.
Teruglopend over het Sluiskilpad ben je zo weer
in de bewoonde, moderne wereld.
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Wandelnetwerk: Langs Linies en Kreken
Knooppunten: S tart 15, 14, 35, 34, 93, 73, 14, 15.
Omschrijving ommetje: Bevat onverharde paden
Afstand: 5,91 kilometer
Route online: www.routeyou.com
Naam route: Ommetje Sluiskil
Honden toegestaan?: Ja, maar dan wel aan de lijn
Meer ontdekken? Op routeyou.com vind je de hele routeomschrijving. Hier vind
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je ook langere ommetjes. Wandelnetwerkkaarten zijn te koop bij de VVV. Nieuw
Zeeland: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/de-zeeuwse-erfgoedlijnen.
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Met medewerking van:
Stichting Gidsenteam
Zeeuwsch-Vlaanderen,
Wandelsportvereniging Zelden
Rust en Natuur&Zo.

