
 

 
 

Fietsroute Staats-Spaanse linies 

 

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Zeeland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Museum het Bolwerk, Markt 28 in IJzendijke 

Afstand: 60 km 

 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) lag Zeeuws-Vlaanderen in de vuurlinie van de 

Staatse en Spaanse troepen. De strijdende partijen – de Noordelijke Nederlanden versus de 

Spaanse kroon – verschansten zich tegenover elkaar, achter hun aarden forten en langgerekte 

liniedijken. Steden in de frontlinie werden versterkt met stevige wallen en brede grachten. 

Overblijfselen van militaire verdedigingswerken uit die tijd worden de Staats-Spaanse Linies 

genoemd. Soms heel herkenbaar, soms niet meer dan een haakse bocht in de weg of een 

schijnbaar misplaatste verhoging in het vlakke landschap van Zeeuws-Vlaanderen…. Het zijn de 

stillen getuigen van een woelige strijd. 

 

Routebeschrijving via de fietsknooppunten 

Museum Het Bolwerk - 32 - 52 - 77 - 76 - 73 - 74 - 72 - 71 - 70 - 99 - 94 - 98 - 53 - 50 - 30 - 31 -

35 - 36 - 95 - 40 - 46 - 47 - 49 - 53 - 50 - 39 

 

Je fietst langs de volgende interessante stopplaatsen  

Stadswallen IJzendijke 

IJzendijke is rond 1587 ontstaan uit een Spaanse nederzetting, die in 1604 door Prins Maurits 

werd veroverd en tot een zeshoekige vesting werd uitgebreid. Het exercitieterrein in het 

midden is nu de markt. Hier huist Museum het Bolwerk, dat als belangrijkste informatiebron 

geldt wanneer het gaat om de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen en de Staats-Spaanse 

Linies. 

 

De Passageulelinie 

Langs de kreek de Passageule werd door de Staatsen aan het begin van de 17e eeuw een linie 

aangelegd om zich te beschermen tegen Spaanse aanvallen. De kreek was ontstaan door 

inundaties. De Passageulelinie is nog steeds in het landschap te herkennen door de goed 

geconserveerde dijken en kreekrestanten. Langs de linie werden in de loop van de tijd 

verschillende forten en schansen opgericht.  

 



 

Aardenburg 

Aardenburg is de oudste stad van Zeeland. De Romeinen hadden hier in de 2
e
 eeuw al een 

nederzetting. Tijdens de middeleeuwen onderstreepte de stad zijn strategische positie door de 

aanleg van stadswallen, die later tijdens de  Tachtigjarige Oorlog werden versterkt. 

 

De Elderschans 

De inwoners van de kikkerstad zijn trots op ‘hun’ Elderschans; de enige historische buitenplaats 

in Zeeuws-Vlaanderen. De Elderschans werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog aangelegd om 

Aardenburg te verdedigen, nadat prins Maurits de stad in 1604 veroverde. 

 

De Kruisdijkschans 

Halverwege de Heilleweg moet je even op de rem, de weg neemt hier een paar haakse bochten 

om de Kruisdijkschans. Dit stukje Zeeuws-Vlaanderen stamt uit 1604, aangelegd door de 

Staatsen naar aanleiding van de herovering van Sluis en Aardenburg. 

 

Stadswallen Sluis 

Sluis kent een lange geschiedenis vol oorlogsleed, daarvan getuigen de mooi bewaarde poorten 

en stadswallen. In 1587 startten de Spanjaarden met het beleg van de vesting Sluis, dat toen 

nog over een haven beschikte. Sluis lag aan de zeearm het Zwin en vormde een belangrijke 

voorhaven van de machtige Vlaamse handelsstad Brugge. Hoewel de inwoners van Sluis de 

dijken ter verdediging doorgestoken hadden, moesten ze zich toch gewonnen geven. 

 

Sint Anna ter Muiden 

Mude, zoals Sint Anna ter Muiden aanvankelijk heette, is misschien wel het kleinste stadje van 

Nederland. Het kreeg stadsrechten tijdens de Middeleeuwen, maar na verzanding van de haven 

in de 14e eeuw, kwijnde de stad weg ten gunste van het naburige Sluis. 

 

Willem Leopoldpolder 

In de Willem-Leopoldpolder (ter hoogte van knooppuntnummer 50) lagen tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog de forten Isabella, Sint-Theresia en Sint-Paulus. Deze forten moesten aan 

Spaanse zijde de Zwingeul beheersen. 

 

Wallen van Retranchement 

De naam Retranchement is Frans voor: verschansing of versterking. Voordat Retranchement een 

rustig polderdorp werd, was het een belangrijk militair bolwerk dat aan een Staatse zijde de 

monding van het Zwin beheerste. Er woonden uitsluitend soldaten. 

 

Ter hofstede 

Retranchement werd in de flanken versterkt door twee forten: fort Oranje in het noorden en 

fort Nassau in het zuiden. Fort Oranje werd in 1682 door een stormvloed van de kaart geveegd. 

Maar de hoge steile wallen en grachten van fort Nassau zijn nog altijd bepalend voor het 

buurtschapje Ter Hofstede. 

 

 

 

 



 

Oostburg 

De Linie van Oostburg werd in 1604 aangelegd door de Staatse troepen. De Linie vormde, 

samen met de versterkte stad Oostburg, een verbindingsschakel tussen een 11-tal forten, 

schansen en redoutes. In 1673 werd de linie opgeheven en werden de forten en redoutes 

gesloopt. De meeste zijn niet meer herkenbaar, maar verraden hun aanwezigheid door een 

plotselinge bocht in de weg. 

 

Grote Gat 

Deze kreek is een restant van wat ooit de Brugsche vaart was. Het Groote Gat kreeg 

strategische betekenis in de Tachtigjarige Oorlog als grens tussen de Spaanse en de Staatse 

troepen, waarbij aan weerszijden van het water schansen werden gebouwd. Fietsend over de 

Kaas-en-broodsedijk is de oude kreek goed te overzien. 

 

 

Deze route is opgenomen in het boekje ' Fietsen door het Nationaal Landschap Zuidwest 

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/

