
Waarde: Het Cisterciënzer Ommetje (8,9 km)
Dit ommetje, een wandeling van 8,9 kilometer (incl. 
verlenging bĳ  keuzepunt) langs de meest markante 
bezienswaardigheden van Waarde, is samengesteld door 
dorpsbewoners. 
Voor dit ommetje (paarse lĳ n op kaart) volgt u onderweg 
de gele richtingspĳ len met het logo van Het Cisterciënzer 
Ommetje. U kunt de route ook uitbreiden via de andere (knoop-
punt) nummers van het wandelnetwerk, zie ommezĳ de.

Waarde, vroeger groot schorrengebied “Wilmarswaard”, 
werd in 1187 eigendom van de Cisterciënzer abdĳ  van 
Ten Duinen. De Cisterciënzer monniken hebben kort voor 
1200 het gebied van Waarde bedĳ kt en bouwden op het 
hoogste gedeelte een Gangria; een kloosterboerderĳ , in 
de nabĳ heid van het kasteel van de heren van Waarde. 
De Cisterciënzer monniken hebben een grote rol gespeeld 
in de opbouw van het dorp.

Oorlogsmonument6
Dit monument herinnert aan het neerstorten van een Engels 
vliegtuig, een lancaster bommenwerper, op  11 april 1944. Hier-
bĳ  sneuvelden vĳ f vliegers en drie dorpsbewoners. De Engelse 
piloot John Moore kwam met zĳ n parachute, vanuit het bran-
dende vliegtuig, in een boom terecht en overleefde het ongeluk. 
Bĳ  de onthulling van het monument, door Prins Bernhard op 31 
maart 1984, was deze piloot aanwezig. Op het monument staan 
de namen van de acht omgekomen personen.

Rond 1222 is door de Cisterciënzers de parochie Waarde ge-
sticht. De kerk is gebouwd omstreeks 1380. Midden in de 17e 
eeuw is een kleine grafkapel aangebouwd met een graftombe 
van Gillis van der Nisse, ambachtsheer van Waarde. De oude 
torenklok werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers 
weggehaald. In 1949 werd een nieuwe torenklok aangebracht, 
gewicht 950 kg. Op het randschrift staat:  “Ik roep ter kerk, Re-
gel het werk,  Verkond’ de dood, Waarschuw in nood, Ik spreek 
ook mee,  Bĳ  feest en vree”.   Op het hek voor de kerk hangt het 
wapen van Waarde.

Voormalig gemeentehuis4
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Molen de Hoed1
Deze molen is al vóór 1550 in Gent (België) gebouwd als 
oliemolen en rond 1700 omgebouwd tot korenmolen. Pas 
in 1989 is de molen naar Waarde gekomen, en opnieuw 
opgebouwd en gerestaureerd. In 1993 werd de molen 
o�  cieel geopend door Prins Claus, samen met de vroegere 
molenaar van het dorp, dhr. J. Wagenaar (naam vermeld 
op bankje op het molenterrein). De molen is eigendom van 
Stichting Molen De Hoed. Het is de enige open standerdmolen 
in Zuid-Beveland. In 2015 vereerde Prinses Beatrix de molen 
met een bezoek op de Zeeuwse Molendag.

Waarde was tot eind 1969 een zelfstandige gemeente. Laatste 
burgemeester was J.D. de Kam. Het gemeentehuis is nu een woon-
huis met een mooie dubbele houten voordeur met houtsnijwerk 
en boogtrommel met opschrift “Gemeentehuis” en Art Nouveau 
motieven. Achter het gemeentehuis was de veiligste plek bij hoog 
water, ook wel de Vluchtberg genoemd. 

Het haventje kwam in 1847 te vervallen, doordat er een nieu-
we suatiesluis werd gebouwd. Een nieuwe tĳ haven werd 
aangelegd in 1860 en werd voornamelĳ k gebruikt als land-
bouwhaven. De achter de dĳ k liggende suatiesluis (sinds 
1958 met het elektrisch gemaal Waarde), watert af via de 
haven. De zeearm Westerschelde verschaft toegang aan 
grote vrachtschepen tot de haven van Antwerpen.

’t Oudurp  

In ‘t oudurp (nu Parkzicht) zien we de muziektent, gebouwd 
in 1930. Vroeger was hier ook de vaete; een drinkput voor 
het vee en deed dienst als brandput. Op het grasveld rond de 
muziektent staan bankjes en een prachtige beeldengroep 
van twee kinderen met een geit, van beeldhouwer Frida van 
Overbeeke-Verschuur, geplaatst in 2004. De eikenboom is 
nog van vóór de watersnoodramp.

Coupure3
In de Havenstraat, bĳ  de afslag naar de Westveerpolder, is een 
coupure. Deze kan bĳ  een extreem hoge waterstand afgesloten 
worden door houten balken, die zich onder een overkapping op de 
dĳ k bevinden. Slechts één keer na de ramp, op 2 januari 1977, zĳ n 
de coupurebalken gebruikt en was er een versterkte dĳ kwacht.

Het oude haventje 
aan de Schaar 
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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. Rolstoelers kunnen hun auto parkeren 
bĳ  Dorpshuis Meerwaarde, Mauritsstraat 4, 
4414 AK Waarde en vanaf daar de wandeling starten.
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De Hervormde kerk5
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