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Vestingwal, liniedijken en oude spoorlijn
We maken een stevige wandeling vanuit het vestingstadje Hulst door Zeeuws-Vlaamse
polders en net over de grens in kleinschaliger landschap. Om Hulst is in de Tachtigjarige
Oorlog flink gestreden. Om beurten werd de vesting door de Spanjaarden en de
Hollandse opstandelingen ingenomen. Vanaf het startpunt zie je de imposante vestingwal
al liggen. We volgen het onverharde pad over de wal en de bastions en genieten van het
zicht op de malle toren van de Willibrordusbasiliek, het stadhuis en de tuintjes binnen de
wal. Buiten het stadje zoeken we de Linie van Communicatie op. Via deze kaarsrechte,
groene dijk bereik je voormalig Fort Moerschans. We volgen het onverharde pad nog een
eindje en nemen dan de vervelende Kijkuitstraat voor lief. Eenmaal bij de langgerekte
kreek 'Zestigvoet' heb je als wandelaar niets meer te klagen. We houden een mooie
grasweg langs de slingerende dijk in de Kieldrechtpolder aan. Niet veel verder bereik je
op de Belgische grens een waterlinie van latere datum. De liniedijk en het fort verderop
werden gebouwd ná de Tachtigjarige Oorlog en waren een belangrijke schakel in de
zogenaamde Bedmarlinie, genoemd naar de markies van Bedmar, bevelhebber van de
Spaanse troepen in Vlaanderen. We passeren het fort en komen in een intiemer
landschap, met kleine weitjes en bosjes. Je doorkruist de verrassende Clingse Bossen en
wandelt richting Hulst over de voormalige spoorlijn vanaf Sint-Niklaas. Nog zo'n prachtig
groen lint, dat de wandeling helemaal af maakt.
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Routebeschrijving
1. Vanaf wandelknooppunt (kp) 53 bij bushalte Van der Maelstedeweg richting centrum
Hulst lopen. Volg de weg naar rechts, Stationsweg. Bij kp 24 rechtdoor en links de straat
aanhouden (niet door de poort). Voor eetcafé De Wal/´Wallenterras' rechtsaf houten trap
op. Via het terras kom je uit op het pad over de wal. Houd het pad bovenop de vestingwal
aan, witrode markering. Vlak voor een poort in de wal op splitsing links aanhouden, pad
omlaag met even verder klinkers. Beneden rechtsaf door tunneltje naast poort. Na
tunneltje stoep aan andere zijde van de weg vervolgen. Op kp 32 rechtdoor, stoep
aanhouden. Bij rotonde rechtsaf richting Clinge, stoep aan overzijde weg. Op driesprong
rechtdoor en bushalte passeren.
2. Bij kp 33 linksaf, een onverhard pad op een wal volgen. Steeds rechtdoor. Via de wal
kom je uit op het terrein van voormalig fort Moerschans. Op driesprong rechtsaf omhoog
fortwal op. Houd het pad op de wal aan met bochten naar links. Aan het eind omlaag en
rechtsaf richting informatiepaneel. Ga rechtdoor en volg het pad op de liniewal. Op kp 34
rechtdoor het pad op de wal aanhouden, volg naar keuze het lusje of ga rechtdoor
onderlangs. Op kp 35 rechtdoor, pad op de wal. Je komt uit op voorrangsweg bij kp 73.
3. Bij kp 73 rechtsaf, voorrangsweg volgen. Op driesprong rechtdoor en direct daarna op
volgende driesprong linksaf, Hogestraat richting Nieuw-Namen. Bij het eerste huis aan je
linkerhand rechtsaf, grasweg. Bij enkele huizen wordt het een klinkerweg. Bij kp 12
linksaf, grasdijk aanhouden. Op kp 13 linksaf en direct rechtsaf, graspad onderlangs dijk.
Aan het eind de grasdijk op en deze naar links volgen. Einde dijk omlaag en rechtsaf,
asfaltweg Statenboomweg. Op driesprong met kp 20 linksaf, Kielweg. Voorbij een wit huis
linksaf en direct rechtsaf, grasweg onderlangs dijk. Bij huis met nummer 7 rechtdoor,
grasweg vervolgen. Steeds de weg onderlangs de dijk aanhouden. Aan het eind op
asfaltweg rechtsaf. Voorrangsweg Woestijnestraat oversteken en rechtdoor, Molenstraat.
4. Op kp 31 rechtsaf, onverharde weg langs dijk, verboden voor alle verkeer. Steeds
rechtdoor. Ook op kp 54 rechtdoor, onverharde weg langs dijk vervolgen. Je passeert
twee grenspalen. Bij kp 53 rechtdoor, asfaltfietspad en verderop asfaltweg. Op driesprong
bij kunstwerk 'Fort Bedmar' rechtsaf, Fort Bedmarstraat 40-42. Voorbij camping heet de
straat Kapelledreef. Op driesprong rechtdoor, Kapelledreef wordt onverhard. Op kruising
met kp 40 linksaf, onverharde weg iets omhoog. Blijf de weg volgen met bocht naar
rechts. Voorbij het eerste huis wordt het een klinkerweg, Teerlingstraat.
5. Aan het eind linksaf, 's-Gravenstraat. Voorbij huisnummer 348 rechtsaf,
Bisschoppendreef wordt onverhard. Op kp 72 bij toegang tot de Clingsebossen rechtsaf,
onverhard pad aan de bosrand. Op splitsing linksaf en direct daarna op driesprong
rechtsaf. Je volgt een onverhard pad naar links langs een vaart. Op kruising linksaf, dam
over en rechtdoor, onverhard bospad dat iets naar rechts buigt. Op kruising van paden
rechtdoor over open veld en langs soort tribune, bospad in. Het pad buigt iets naar rechts.

6. Aan het eind voor een groen metalen hekwerk rechtsaf, onverhard pad. Volg het pad
met enkele bochten. Je kruist een vaart en gaat rechtdoor. Op kruising rechtdoor en ook
op kp 63 rechtdoor. Op kp 62 schuin rechtsaf richting Hulst, verhard pad. Een
voorrangsweg oversteken en rechtdoor, onverhard pad in een houtwal. Op kp 61
rechtdoor, onverhard pad. Volg het pad steeds rechtdoor, zijpaden negeren. Je loopt over
de bielzen van de oude spoorlijn van Sint-Niklaas naar Hulst. Op kp 54 rechtdoor.
7. Voorrangsweg oversteken en rechtdoor, onverhard voetpad. Je komt uit op een
voorrangsweg. Steek de weg over en ga linksaf, tegelpad langs weg. Je komt uit bij
bushalte Van der Maelstedeweg, eindpunt van de wandeling.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Bushalte Van der Maelstedeweg, 4561 GT Hulst, bij wandelknooppunt 53.
Parkeren
Parkeervakken aan Van der Maelstedeweg in Hulst of op P-terrein De Statie aan
Absdaalseweg.
Openbaar vervoer
Vanaf station Goes lijn 20, uitstappen halte Van der Maelstedeweg in Hulst.
Lengte van de wandeling
21 km.
Horeca onderweg
In Hulst Eetcafé De Wal, Gentsestraat 33, Hulst, 06-83338037. Diverse gelegenheden in
centrum Hulst.
Op driekwart Fort Bedmar, Fort Bedmarstraat 42 De Klinge, www.fortbedmar.be.
Percentage verhard-onverhard
25%-75%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochthulst/17058/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
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