
 

 
 

Fietsroute Historische Polders 

 

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Zeeland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Fietsknooppunt 74 in Axel 

Afstand: 33,5 km 

 

Axel ligt middenin de binnenlanden van Zeeuws-Vlaanderen maar heeft een polderlandschap 

dat herinnert aan een tijd dat het stadje een stuk dichter bij zee lag. Langzaam werd het land 

rond Axel uit de zee gewonnen en je rijdt in het noordelijke gedeelte van Axeler Ambacht 

door polders uit verschillende periodes. Je kunt dit verschil goed zien. Jonge polders zijn strak 

en recht. Oudere gebieden hebben meer kronkeldijken en een hobbelig uiterlijk wat herinnert 

aan het natuurlijke uiterlijk dat dit gebied oorspronkelijk had. Een afwisselende tocht met 

een fijne mix van natuur- en cultuurhistorie.. 

 

Routebeschrijving via de fietsknooppunten 

74 - 71 - 73 - 42 - 43 - 44 - 45 - 78 - 77 - 75 - 74 

 

Je fietst langs de volgende interessante stopplaatsen  

Axel en haar historische poldergebied 

In de vroege Middeleeuwen ontstond Axel als het havenplaatsje Axla. Eind twaalfde eeuw 

verwierf Axel haar stadsrechten. Axel kent een bewogen verleden met veel oorlogen, branden, 

plunderingen en bezetting. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het gebied onder water gezet 

door prins Maurits om zo een linie te vormen tegen de Spanjaarden. Hierdoor kreeg Axel weer 

een directe zeeverbinding. Eind achttiende eeuw werd het gebied weer definitief ingepolderd. 

 

Gedenkteken spoorweg Mechelen–Terneuzen 

Op het voormalige stationsplein van Axel zie je monument op een korte rails. Een ovaal 

metalen ‘ei’ en een plat karretje op wieltjes. Het monument van de hand van Kees Wijcker 

staat hier sinds 1997 en is opgericht ter herinnering aan de spoorlijn Mechelen-Terneuzen.  Op 

veel plaatsen in het Zeeuws-Vlaamse (maar ook het Belgische) landschap zie je nog 

herinneringen aan en restanten van de oude spoorlijn terug.  

 

Boerderij aan de Nieuwendijk 

Deze boerderij is een afsplitsing van de hofstede ‘Nooit gedacht’ die even verder aan de 

linkerkant van de Nieuwendijk ligt. Vooral bijzonder aan dit gebouw dat op de 

monumentenlijst staat, is het dubbele woonhuis. 



 

Spoorwegviaduct 

Dit is één van de overblijfselen van de MT spoorlijn die is blijven bestaan ondanks de sloop van 

het spoor. Dit betonnen viaduct met smeedijzeren hekwerk stamt uit 1912.  

Molen Eben Haëzer 

Spui en haar molen liggen net naast de route. Je komt er door van knooppunt 73 even richting 

knooppunt 29 te rijden. Eben Haëzer, de molen van Spui, is een grondzeiler. Hij werd in 1807 

onder groot protest vanuit Axel gebouwd. Daar zag men de molen als een mogelijk grote 

concurrent van de Stadsmolen van Axel. 

 

Hofstede Vaartwijk in de Visscherspolder 

De enige boerderij in de Visscherspolder is hofstede Vaartwijk. De polder bestaat sinds 1606 en 

het woonhuis van de hofstede is maar 74 jaar jonger. Leuk detail: het oude muuranker aan de 

zuidgevel. 

 

Boerderij in de polder 

Naast de Oude Zeedijk vind je de Beoosten-Blij-Benoordenpolder. Je zou er alleen al een huis 

bouwen om die naam in je adres te mogen gebruiken. De polder dankt haar naam vervolgens 

aan het feit dat ze ten noorden ligt van Beoosten-Blij. De boerderij die je hier ziet, werd 

gebouwd in 1790 en is opgetrokken in een stijl die typisch is voor die tijd. Helemaal authentiek 

is de boerderij niet meer. Het riet op het dak is vervangen door golfplaten. 

 

Groot Eiland 

Een groot natuurgebied met veel water en moerassig land. Het land van Groot Eiland werd in 

de dertiende eeuw onder water gezet en in dit gebied werden toen onder andere mosselen 

gekweekt. Rond het eiland vind je nu een schorrengebied dat tussen 1645 en 1845 gefaseerd 

ingepolderd werd. Bij groot eiland heb je ’s winters veel kans om ganzen te zien die hier graag 

overwinteren. Maar ook in de zomermaanden is dit een leuke plaats om (water)vogels te 

spotten. 

 

Hofstede Reigerbos 

Kort nadat de Riet- en Wulfsdijkpoder werd ingedijkt, werd ook Hofstede Reigersbos gebouwd. 

Van de oorspronkelijke boerderij staat momenteel alleen het huis nog fier overeind. De 

schuren overleefden de bevrijding van Axel in 1944 niet. In de tijd van Napoleon was hier een 

compleet fort, maar daar zijn weinig resten meer van.  

Het Poolse Kruis 

Oorlogsmonument het Poolse Kruis bevindt zich direct naast het Zijkanaal naar Hulst. Dit 

kanaal speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van Axel, Zaamslag en Terneuzen in 1944. 

Er werd hier hevig strijd geleverd, voornamelijk door Poolse soldaten. Het gebied rond Axel 

was opnieuw onder water gezet en de Poolse troepen moesten het kanaal oversteken om bij de 

Duitsers te kunnen komen. Het kanaal lag constant onder vuur en pogingen om een tijdelijke 

brug te maken, mislukten. Uiteindelijk slaagden de Polen erin om, onttrokken aan het zicht 

door dichte mist, na vier dagen strijd de overkant te bereiken. Een keerpunt bij de bevrijding 

van heel Zeeland. Het kruis is een herinnering aan die strijd.  



 

Watertoren 

De ruim zestig meter hoge watertoren van Axel is een goed oriëntatiepunt tijdens een 

fietstocht. De toren is gebouwd in 1936. Bij de bouw werd maar liefst 1.200 m3 beton en 150 

ton betonijzer gebruikt. Verder bestaat de toren ook uit metselwerk (750 m3) en is dus al met 

al een behoorlijk imposant bouwwerk. De toren doet tegenwoordig dienst als 

tentoonstellingsruimte en is dus open voor publiek. 

 

Smitsschorre 

Achter de watertoren van Axel ligt één van de jongste stukken grond van Axel. In de volksmond 

staat het ook wel bekend als het opspuitterrein omdat hier overtollige grond van kanaalwerken 

werd opgeslagen in de jaren ’60 toen het kanaal van Gent naar Terneuzen werd verdiept. De 

Smitsschorre veranderde daardoor in een droge zandvlakte. Later legde Staatsbosbeheer hier 

een bos aan. Tegenwoordig is het een geliefd natuur- en recreatiegebied.  

 

Axelsche kreek 

Rechts naast de Buthdijk bevindt zich de Axelsche Kreek. Een fraai natuurgebied en net als de 

vele andere kreken in dit gebied een overblijfsel van een vroegere zeeverbinding. Hier lag het 

Axelse gat dat de schepen uit Axel toegang gaf tot de Braakman die op haar beurt weer 

uitkwam op de Westerschelde. Ook dit is voor ganzen een favoriete stek om te overwinteren. 

 

 

Deze route is opgenomen in het boekje 'Oneindig Zeeland' dat verkrijgbaar is via 

Zeelandshop.com 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.zeelandshop.com/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

