
 

 

 

 

Het Grenspad start aan het Omer Van Puyveldeplein, het kerkplein van Overslag. Het oudste 

bestaande parochieregister draagt als datum 1636.  

Overslag telt nu 1243 inwoners (voor de Belgische Overslag [Wachtebeke - 25 aug 2011] 1003 

inwoners; voor de Nederlandse Overslag [Terneuzen - 31 dec 2010] 240 inwoners). 

Wandeltocht grenspad 

Afstand          10 km 

Wegen                            Wandelnetwerk kaart Moervaartvallei Waasland 2020   

Borden                           De wegen zijn overwegend betonbanen en landelijke 

                                        wegen. 

Vertrek een aankomst   Op het dorpsplein van Overslag. 

                                                                  



We starten aan knooppunt 31 rechtover het frituur De Grenspost . 

Het frituur was vroeger het lokaal van de douane van Belgie en Nederland 

 

 

Voorbij het frituur thv de grenspaal links , van de baan die naar de velden loopt staat knooppunt 31 

we volgen de weg naar knooppunt 35.. 

Je wandelt voorbij grenspaal 299 uit 1843, Nederland in.  

We gaan links de velden in en slaan na 50 m rechts het pad in met zicht op de ruïnes van de 

rosmolen.                

Links de straatweg „De Gebuurte‟. In deze straat merk je op de eerste weide aan de rechterkant de 

ruïnes van een „rosmolen‟ (tredmolen, getrokken door paarden) en een windmolen  

We vervolgen onze weg naar knooppunt 35, de weg loopt parallel naast de bestaande baan op het 

grasland. 

Aan knooppunt 35 vervolgen we onze weg naar knooppunt 52 

We volgen de betonbaan die tussen de velden loopt , op het einde van de straat steken we de baan 

over en gaan langs de Nederlandse zijde het knooppunten netwerk volgen. 

De linker baan bevind zich op Belgisch  en de rechterbaan ligt op het Nederlandse grondgebied. 

 

 

 

 



Aan knooppunt 52 vervolgen we onze tocht naar knooppunt 51 

Aan de linkerzijde ziet u de Sint-Elooiskreek en de  Sluize het afvoersysteem van de 

kreek.   

Ten tijde van Julius Caesar ontstond de Oosterschelde dankzij een stijging van de zeespiegel.. In het 

jaar 300 steeg het niveau van de zee opnieuw, waardoor de bewoners genoodzaakt waren dammen 

op te werpen. Omstreeks 700 trok de zee zich langzaam terug en de schorren ontstonden 

 

 

 

De 15de eeuw werd de periode van de grote inpolderingen, Het herstel van de polders door de 

drooglegging in de 17de eeuw is in ruime mate verantwoordelijk voor het huidige patroon van het 

Krekengebied. De Sint-Elooipolder werd in 1613 ingedijkt. 

Het karakter van de Grote Kreek, samen met het Pereboomsgat, werd voor een laatste maal 

gewijzigd door de stormvloed van 16 januari 1682. De bedijking van 1699 was voor dit deel van het 

krekengebied definitief. 

Dit poldergebied bestaat uit twee delen, gescheiden door een zandrug: het westelijk poldergebied 

omvat de Sint-Elooipolder, Moerbekepolder, Moerspuipolder en Sint-Francispolder met daarin de 

kreken: Grote Kreek, Pereboomsgat en SintElooikreek 

Hou even halt bij de Sint-Elooiskreek en de Sluizen. De kreken zorgen voor de afwatering van de 

omliggende landbouwgronden. Je merkt links  een spiraalpomp, welke zorgt voor de nodige 

afwatering van de kreken richting Nederland. 

Er is weinig geweten over de exacte samenstelling van het vissenbestand, maar men mag men 

aannemen dat er nog volgende soorten kan aantreffen: rietvoorn, baars, snoek, paling, zeelt, karper 

en andere. Volgende amfibieën treffen we aan naast de gewone pad, ook de bruine kikker, 

alpenwatersalamander en kleine watersalamander aan, zij het uiterst zeldzaam!  

Aan knooppunt 51 vervolgen we onze naar knooppunt 50 en 95 



Tussen knooppunt 50 en 95 ziet u langs de linkerzijde van de weg een bord  staan met vermelding de 

“Dodendraad”. Het is interessant om hier even bij stil te staan; 

 

Aan knooppunt 95 vervolgen we onze weg naar knooppunt 75. 

We gaan even langs de Lange Lede , dit is een een hand gegraven kanaal. 

 

De Langelede, werd gekanaliseerd in 1774 en  vormde  samen met de Moervaart en de Durme,  één 

groot watercomplex, die veel werd gebruikt voor het vervoer van turf, fruit en potten uit aardewerk.  

Sinds de jaren 1860.. werden deze waterlopen gebruikt voor het vervoer van suikerbieten naar de 

suikerfabriek in Moerbeke-Waas. Vandaag wordt de lange lede nog gebruikt voor toeristische 

doeleinden, zoals de hengelsport, fietsen, wandelen en in de winter schaatsen. Het is dan ook een 

zéér aantrekkelijke waterloop met zijn idyllische bruggetjes en zijn schilderachtige hoekjes, het is er 

zowaar in alle jaartijden  

Aan knooppunt 75 volgen we de betonbaan naar knooppunt 76. 

Opgelet op het einde gaat de betonbaan naar links en wij gaan rechtdoor het landbouwgebied 

binnen via een dreef. Tot knooppunt 78. 

Aan knooppunt 78 komen we recht over de lagere school van Overslag uit. 

We vervolgen nu onze weg naar links richting 31 en arriveren terug  aan de kerk van Overslag 

 


