
Sinds mensenheugenis spannen de bewoners van dit gebied zich 
in om ‘droge voeten’ te houden. Tegen overstromingen vanuit 
Eems en Dollard zijn dijken aangelegd. Maar ook van binnen uit 
dreigt wateroverlast. Overtollig regenwater moet juist naar buiten 
worden afgevoerd. Zichtbare getuigen daarvan zijn in historische 
volgorde: de Boog van Ziel, de ‘nieuwe sluis’, gemaal Cremer en 
gemaal Rozema. (Op de wandeling ziet u ze in andere volgorde.)

Sluizen
Om de afwatering naar zee te verbeteren werd begin 17e eeuw 
het Termunterzijldiep gegraven (zijl of ziel = sluis). De sluis werd 
eind 17e eeuw verwoest door de St. Maartensvloed, waarbij ook 
nagenoeg de gehele bevolking van Termunterzijl omkwam.  
In 1725 werd er een nieuwe sluis gebouwd, overkapt door ‘de 
Boog van Ziel ’. Op de zandstenen borstwering staan de wapens 
en namen van de bestuurders van de zijlvesten – voorlopers van 
de waterschappen – die bij de bouw van de sluis waren betrokken. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werd een tweede sluis 
aangelegd, aan een nieuwe aftakking van het Termunterzijldiep. 
Het schiereiland dat toen ontstond wordt ‘de tip’ genoemd en is 
beschermd dorpsgezicht. In de wandeling is ‘de tip’ opgenomen.  
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Termunten is een wierdedorp aan de Eems. Het ontstond in  
de vroege middeleeuwen aan de monding van de Munte.  
Dit riviertje – nu ‘Ol Daipke’ genaamd – scheidde de kerkdorpen 
Grote Munte en Lutke of Kleine Munte. Beide dorpen bezaten 
vroeger een eigen kerk, maar die van Klein Termunten is in de 
tweede helft van de 16e eeuw door overstromingen en oorlog 
verdwenen. Groot Termunten is lange tijd een handels neder-
zetting geweest. De belangrijkste bron van bestaan in dit  
gebied is van oudsher de landbouw.

Termunterzijl ontstond zo’n 400 jaar geleden, na de bouw van 
een sluis (zijl) over het Termunterzijldiep. De haven groeide uit  
tot een belangrijke zeehandelshaven. Vanaf 1900 maakte de 
koopvaardij plaats voor de visserij, waarbij de garnalenvangst het 
belangrijkst was. Eind vorige eeuw verdween ook de visserij en de 
vissershaven werd een jachthaven. Maar de plaatselijke horeca is 
nog steeds een paradijs voor de visliefhebber.

Op de oostelijke helft van de wierde waarop Termunten ligt, staat 
de Ursuskerk. Deze kerk is het restant van een kruiskerk die in de loop 
der eeuwen in fasen werd verkleind. Het koor met rijk versierd 
muurwerk, nissen en vensters, geldt als één van de belangrijkste 
voorbeelden van de 13e eeuwse laat-romaanse bouwkunst in 
Groningen. 

Aan het eind van de 2e Wereldoorlog is de kerk in brand geschoten. 
Dak, houten dakruiter, gewelven, orgel en meubilair gingen in 
vlammen op. Bij de restauratie van de kerk is de huidige toren 
aangebouwd. Wie de ‘spannende’ toren beklimt wordt beloond  
met een weids uitzicht over Eems, Punt van Reide en Dollard en kan 
halverwege ook nog een blik in de verlichte gewelven werpen.  
Het windvaantje op de toren heeft de vorm van een ‘zeepaard’ en is 
daarmee symbool voor landbouw en visserij.  

In 2010 is een gerestaureerd Lohman-orgel uit 1864 in de kerk 
geplaatst. Bijzonder is een zandstenen doopvont uit begin 13e 
eeuw afkomstig uit het kerkje van Heveskes. 

Twee wandelingen laten u kennismaken met heden en  
verleden van dit gebied. Een kort bewegwijzerd ommetje  
gaat langs de bezienswaardigheden in Termunten en 
Termunterzijl: kerk, sluizen en gemalen. Een langere route 
voert naar de Punt van Reide en Polder Breebaart, met 
zeehonden, ganzen, kluten en lepelaars. Beide routes 
beginnen bij de kerk in Termunten. Een groot deel van de 
route is verboden voor honden. Houd ook rekening  
met drassige paden. 
Hieronder vindt u informatie over een aantal punten langs 
deze routes.
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De Kleine Polder is begin 18e eeuw ontstaan door de aanleg van 
een slaperdijk. Rond 1900 werd een spuiboezem aangelegd voor 
de afvoer van overtollig water. Na de in gebruik name van gemaal 
Cremer in 1931 was de spuiboezem niet meer nodig en in 1933 
werd er een zwembad ingericht. Eind vorige eeuw is het gebied 
heringericht en het bestaat nu uit een natuurgebied en een 
natuur zwembad. De Kleine Polder wordt begraasd door koeien en 
schapen. Houd rekening met drassige paden. 
(Wie de route door de Kleine Polder te ‘ruig’ vindt, kan de weg 
onder de dijk nemen).

Natuurgebied ‘De Kleine Polder’ 
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Op het kerkhof bevinden zich sarcofaagresten en grafzerken,
waaronder een aantal afkomstig van het kerkhof van Klein Termunten.

Van april tot oktober is de kerk elke zondagmiddag open 
(daarbuiten sleutel bij mw Prins: 0596-601 801/06-504 503 80 
of mw Schouwstra 0596-601 159). Dan zijn er ook regelmatig 
concerten en andere culturele activiteiten. Informatie over 
kerk, orgel, concerten e.d. op www.kerktermunten.nl 

Droge Voeten  
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