
Ommetje Hansweert: Parlevinkerspad (3,7 km)
Dit ommetje, een wandeling van 3,7 kilometer langs 
de meest markante bezienswaardigheden van 
Hansweert, is samengesteld door dorpsbewoners. 
Langs de route vindt u extra informatiebordjes 
bevestigd op meerpalen.

Voor dit ommetje (paarse lĳ n op kaart) volgt u
onderweg de rode richtingspĳ len. U kunt  de route 
ook uitbreiden via de andere (knooppunt-) nummers 
van het wandelnetwerk, zie ommezĳ de.
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Al snel na de opening van het kanaal 
bleken de Middensluis (1866) en Klei-
ne Sluis (1872) onvoldoende capa-
citeit te bieden voor de toenemende 
scheepvaart. In 1916 werd daarom de 
Grote Sluis (152 meter lengte) door 
HM Koningin Wilhelmina o�  cieel in 
gebruik gesteld. Van de sluis resteert 
nu alleen nog het buitensluishoofd.

De Wip, een hefwerktuig waarmee sluisdeuren
op de wal konden worden getakeld voor 
een onderhoudsbeurt in de grote werkplaats 
die tussen de Kleine en Middensluis stond. 
De deurenwip staat nu als industrieel erfgoed 
in het landschap. 

Al snel na de openstelling in 1866 ontstond de 
vraag of het wel verantwoord was in Hansweert 
met slechts 1 sluis (de Middensluis) te kunnen 
volstaan. Stremmingen bĳ  storingen of onder-
houd kon men niet veroorloven. In 1872 werd dan 
ook de Westsluis (in de volksmond Kleine Sluis) 
geopend. Na de buitengebruikstelling is de sluis 
gedempt waarbĳ  alle elementen als deuren en 
draaimechanismes zĳ n behouden. 

Amos5 
Amos is een kunstwerk van pastoor Omer Gielliët. 
Het staat op de kop van de met havenslib dichtgestorte 
voormalige voorhaven van het kanaal. Het is een boomvorm 
waarvan de takken wĳ zen naar de polders en de hemel. 
Oorspronkelĳ k in 1991 in hout geplaatst maar in 2007 
vervangen door een bronzen replica van Eric Odinot. Het 
kunstwerk maakt deel uit van een serie houten beelden van 
een protestbeweging tegen de vervuiling van de Schelde. 

Rolstoel en rollatorvriendelijke wandelroute Volg de bewegwĳ zering 
met het rol-icoontje en u weet zeker dat de route makkelĳ k af te leggen is met wielen.

Hansweert

W
ES

TH
AV

EN
D

IJ
K

ZEEDIJK

KAN
AALW

EG

DIJKSTRAAT

ZI
JP

E

VEERWEG

MASTGAT

BOOM
DIJK

EENDRACHT

SL
O

ES
TR

AAT

KE
ET

EN

KE
RK

-  
 L

AA
N

BERKELLAANBOOMDIJK

SC
H

ELD
EM

O
N

D

Rolstoelommetje Hansweert  

Informatiebord

Parkeerplaats

Horeca

Rolstoelpicknicktafel

Bankje

Ter Weel

© AnyWay Productions

10

3,7

Hansweert

W
ES

TH
AV

EN
D

IJ
K

KA
N

AA
LW

EG

ADRIAANSWEG

ZEEDIJK

F

3

Parlevinkerspad

Bezienswaardigheid

© AnyWay Productions

F

Kerk

Hotel / B&B

Camping

Fietscafé

Camperplaats

Fiets-/ Voetveer

Strand

Horeca

Uitzichtpunt
2

16

3

4

5

Kanaalstraat6 

Veel parlevinkers hadden in het dorp een 
winkel en de Kanaalstraat was één van de 
belangrĳ kste winkelstraten. Komend vanaf 
het sluizencomplex trof men daar niet alleen 
bakkers, slagers en groente- en melkboeren 
aan, maar kon men er ook terecht voor kappers, 
fournituren, kleding en schoenen, rookwaren, 
scheepsbenodigdheden en al het andere waar 
op dat moment behoefte aan was. 

Cafés, winkels en dienstverlening1
In de Schoolstraat was jarenlang goed zichtbaar waar het in Hansweert 
allemaal om draaide. Dienstverlening (in de vorm van een imposant post-
kantoor), winkels (bakkerĳ  Den Boer) en cafés (café-zaal Thalia). In de loop 
der jaren zĳ n op meer dan 40 verschillende adressen drank- en tapvergun-
ningen verstrekt. Café-zaal Thalia (van 1892 tot 1996) was er daar slechts 
één van. Zowel Thalia als het postkantoor zĳ n inmiddels afgebroken.
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Volg de bewegwĳ zering 
u weet zeker dat de route makkelĳ k af te leggen is met wielen.
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