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Rondje Zeeland 190 km

Lengte: 191.4  km

Stijging: 224  m

Moeilijkheidsgraad: 5/10

Kooijmansweg, 4326CT Schouwen-
Duiveland, Zeeland, Nederland

Kooijmansweg, 4326CT Schouwen-
Duiveland, Zeeland, Nederland

Routebeschrijving

Van: Kooijmansweg, 4326CT Schouwen-
Duiveland, Zeeland, Nederland
Naar: Kooijmansweg, 4326CT Schouwen-
Duiveland, Zeeland, Nederland
Routering: Racefiets - mooiste

Bezienswaardigheden

Renesse

1  - Afstand langs route: 2.29  km

Afbeelding 1: Renesse (Bron: S.G. van der Laars)

Renesse  is een dorp aan de Kop van Schouwen 
op Schouwen-Duiveland in de Nederlandse 
provincie Zeeland. Het had per 31 december 
2015 1532 inwoners. Tot 1961 was Renesse een 
zelfstandige gemeente, daarna maakte het tot 
1997 deel uit van Westerschouwen.
Renesse wordt voor het eerst genoemd in 1244 
als "Riethnesse". Het is afgeleid van riet en neus, 
wat landtong betekent. De heren van Renesse 
vormden vroeger een invloedrijk geslacht in 
Zeeland. In de dertiende eeuw werd te Renesse 
het Slot Moermond gebouwd. Een van zijn 
bekendste bewoners was Jan van Renesse. Het 

huidige gebouw kreeg zijn uitzicht via een 
restauratie in 1955.

't Koepeltje

2  - Afstand langs route: 7.71  km

Afbeelding 2: 't Koepeltje

Het koepeltje is van oorsprong een beschutte 
uitkijkpost. In oorlogsjaren werd een ‘landwacht’ 
ingesteld om naderende vijandelijke schepen 
tijdig op te merken, zodat een eventuele landing 
voorkomen kon worden. Zo’n uitkijkpost werd ook 
wel een wachthuis of een Sentinel genoemd. 
Reeds in 1598 werd door de Gecommitteerde 
Raden van Zeeland een ‘landwacht’ ingesteld. 
Ook in de Eerste Wereldoorlog heeft het koepeltje 
nog dienst gedaan als uitkijkpost. In 2000 werd 
het koepeltje door brand verwoest. In 2001 werd 
het in opdracht van de Stichting Renesse 
herbouwd.

Op 16 juli 2009 is het koepeltje opnieuw 
afgebrand. Nadat het koepeltje in december 
2009 was opgeknapt, is het op 15 april 2011 
opnieuw afgebrand.Het koepeltje is intussen 
herbouwd en werd 1 november 2011 opgeleverd, 
echter nu met een zinken dak.

De Haan

3  - Afstand langs route: 14.75  km

De molen is oorspronkelijk in 1724 als lage 
stellingmolen gebouwd, maar is merkwaardig 
genoeg later verlaagd tot grondzeiler. Tussen 
1965 en 1967 werd de molen geheel 
gerestaureerd en tevens ingericht tot 
weekendverblijf. Hierbij verdween een deel van 
de oorspronkelijke inrichting en bleef slechts één 
koppel maalstenen over. Het resterende 
binnenwerk is thans nog aanwezig zij het in 
gedemonteerde toestand. Wel werd er af en toe 
met het Oudhollands opgehekte wiekenkruis, 



Afbeelding 3: De Haan (Bron: A. van der Linde)
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waarvan de roeden een lengte hebben van circa 
22,50 meter, gedraaid. Thans dienen deze 
roeden vervangen te worden, de molen staat tot 
nader order stil. De molen is particulier eigendom.

Brouwershaven

3  - Afstand langs route: 15.63  km

Afbeelding 4: Brouwershaven (Bron: Bert from 
Netherlands)

Brouwershaven  is een Nederlandse stad op het 
voormalige eiland Schouwen en maakt deel uit 
van de gemeente Schouwen-Duiveland in de 
provincie Zeeland. Het is gelegen aan het 
Grevelingenmeer. Tot 1 januari 1961 was 
Brouwershaven een zelfstandige gemeente, 
waarna het de hoofdplaats werd van de nieuwe 
gemeente Brouwershaven. Op 4 oktober 2019 
had de stad 1.275 inwoners, het gebied binnen 
de oude verdedigingswerken is sinds 1973 
beschermd stadsgezicht en is een van de 
beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland.
Brouwershaven is circa 1285 gesticht als nieuwe 
haven voor Brijdorpe, van welk dorp de haven 
verzand was. De naam Brouwershaven komt voor 
het eerst voor in 1318. In 1403 kreeg de stad 

stadsrechten van Albrecht van Beieren, maar zij 
had geen zitting in de Staten van Zeeland. Een in 
1619-1620 ondernomen poging om zitting te 
krijgen mislukte door tegenwerking van eerste 
edele prins Maurits en de Gecommitteerde Raden 
zodat Brouwershaven altijd een smalstad is 
gebleven.

Driekoningenkerk

4  - Afstand langs route: 20.25  km

Afbeelding 5: Driekoningenkerk (Bron: Paul 
Hermans)

De Driekoningenkerk in de Nederlandse 
gemeente Noordgouwe is een kerkgebouw uit 
1462, eertijds toegewijd aan de driekoningen. 
Het is een bakstenen gebouw dat vroeger 
bepleisterd was. Het zuidelijk transept werd in 
1846 afgebroken en in 1960 tijdens een 
restauratie weer opgebouwd.
Opvallend in de kerk is het tongewelf dat schip 
en koor overdekt. De kerk is een locatie voor 
muziekuitvoeringen. De kerktoren staat aan de 
westzijde en is voorzien van een uurwerk. Hij 
werd opgetrokken tuwwen 1525 en 1550.

Stormvloed van 1375

5  - Afstand langs route: 35.74  km

Afbeelding 6: Stormvloed van 1375 (Bron: 
D’après Rogier van der Weyden)
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In de nacht van 9 op 10 oktober 1375 werd 
Nederland getroffen door een stormvloed. Ruim 
een maand later werd Nederland op 13 
november opnieuw getroffen door een 
stormvloed. Als gevolg van deze stormvloeden 
werden vele gebieden getroffen:
Doordat zowel in 1373 en 1374 Nederland werd 
getroffen door meerdere stormvloeden, is er, 
mede als gevolg van jaarverwisselingen, in de 
loop der tijd onduidelijkheid ontstaan over de 
exacte jaartallen van de stormvloeden. Buisman  
zegt hierover op pagina 271:

Grevelingendam

5  - Afstand langs route: 36.89  km

Afbeelding 7: Grevelingendam (Bron: 
Michiel1972)

De Grevelingendam is een Nederlandse dam 
tussen Schouwen-Duiveland  en Goeree-
Overflakkee . De dam is het vierde bouwwerk van 
de Deltawerken.
De bouw van de 6 kilometer lange dam begon in 
1958. De dam is gedeeltelijk met een kabelbaan 
gebouwd, die vanaf een hoogte stenen liet vallen 
op de plaats waar de dam moest ontstaan. Door 
verschillende tegenslagen heeft de bouw van de 
dam ongeveer 7 jaar geduurd. Pas op 1 april 
1965 kon de dam geopend worden door minister 
van Verkeer en Waterstaat Jan van Aartsen.

Philipsdam

6  - Afstand langs route: 42.13  km

De Philipsdam is een onderdeel van de 
Deltawerken. Met de bouw van de Philipsdam 
werden de wateren Krammer en Volkerak direct 
afgesloten van de Oosterschelde. De Philipsdam 
loopt van de Grevelingendam naar Sint 
Philipsland en is bewegwijzerd als N257.
De bouw van de Philipsdam begon eind 1976 met 
de bouw van een werkeiland op de Plaat van 

Afbeelding 8: Philipsdam (Bron: Michielverbeek)

Vliet. Toen dit eiland anderhalf jaar later klaar 
was, werd begonnen met het bouwen van enkele 
sluizen voor de binnenvaart en de pleziervaart.

Zuidhollandse, Zeeuwse en 
Brabantse zeekleipolders

7  - Afstand langs route: 53.2  km

Afbeelding 9: Zuidhollandse, Zeeuwse en 
Brabantse zeekleipolders (Bron: GerardM)

Zeeklei komt vooral langs de kust en langs de 
brede estuaria van de grote rivieren voor. Zeeklei 
is vruchtbare grond, in tegenstelling tot het 
grovere zand dat ook door de zee wordt afgezet. 
Deze gebieden werden regelmatig overspoeld 
door de zee werd afgezet. In net geploegde 
velden kan je soms de krekenpatronen 
herkennen van toen dit nog een ondiepe zee en 
wad was. De opgeloste klei in het zeewater wordt 
bij het tot rust komen van het water op de 
bodem afgezet. Enkele duizenden jaren geleden 
was de waterspiegel iets hoger dan nu. Achter de 
strandwallen, waarachter een ondiep gebied lag 
sloeg de zeeklei neer, zoals ook in de huidige 
Waddenzee het geval is. De bodem werd 
langzamerhand steeds hoger en kwam 
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uiteindelijk zelfs bij vloed niet meer onder water 
te staan, mede omdat de zeespiegel niet verder 
meer steeg. In Zeeland ontstonden nadien wel 
kreken die diep in het gebied binnendrongen. 
Veel zeekleigebieden kwamen opnieuw onder 
water. Delen daarvan werden later weer 
ingepolderd. Zo kent men in Zeeland het oudland 
achter de oorspronkelijke strandwallen en het 
later ingepolderde nieuwland.

Zoommeer

8  - Afstand langs route: 68.79  km

Afbeelding 10: Zoommeer (Bron: Io Herodotus)

Het Zoommeer is een zoetwatermeer in het 
oosten van Zeeland. Het meer is gelegen ten 
zuiden van Tholen en ten westen van Bergen op 
Zoom, op de plaats van het verdronken land van 
Reimerswaal. Een gebied van 1053 ha staat op 
de Natura 2000 lijst.
Het Zoommeer is ontstaan door de aanleg van de 
Oesterdam en de Markiezaatskade en maakt deel 
uit van de Schelde-Rijnverbinding, een 
getijdenvrije scheepvaartsverbinding tussen 
Antwerpen en Rotterdam. Via het Schelde-
Rijnkanaal staat het meer in rechtstreekse 
verbinding met het Krammer/Volkerak. De 
algemene waterkwaliteit van het Zoommeer is al 
jaren problematisch vanwege de groei van 
blauwalg.

Oesterdam

9  - Afstand langs route: 71.01  km

De Oesterdam is een dam tussen Tholen en Zuid-
Beveland in het oostelijke deel van de 
Oosterschelde. De dam is met een lengte van 
10,5 kilometer de langste dam van de 
Deltawerken.
De dam is samen met de Markiezaatskade, de 

Afbeelding 11: Oesterdam (Bron: Io Herodotus)

Philipsdam en de Volkerakdam aangelegd om de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren te verdelen 
in compartimenten ten behoeve van 
zoetwaterhuishouding en scheepvaart. De bouw 
van de Oesterdam droeg bij aan het ontstaan van 
het Zoommeer en een getijdenloze Schelde-
Rijnverbinding.

ScheldeRijnverbinding

10  - Afstand langs route: 76.5  km

Afbeelding 12: ScheldeRijnverbinding

Twee bruggen waar de scheepvaart vanuit 
Antwerpen zich splitst in Westerschelde en 
Oosterschelde.

Hervormde kerk

11  - Afstand langs route: 92.69  km

De Hervormde kerk is een protestantse kerk van 



Afbeelding 13: Hervormde kerk (Bron: Chris06)
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de Nederlandse Hervormde Kerk in Waarde in de 
provincie Zeeland.
De oude dorpskerk is vermoedelijk kort na 1222 
gesticht door de Cisterciënzers die een uithof in 
de vorm van een agrarisch bedrijf  in deze 
omgeving hadden. De kerk was gewijd aan de 
Heilige maagd Maria en aan Jacobus Major. In de 
15e eeuw stond er een vermoedelijk 
tweebeukige stenen hallenkerk die op 10 april 
1589 grotendeels vernield werd door een brand 
na een blikseminslag. Alleen de zuidbeuk, de 
klokkentoren en de sacristie bleven gespaard De 
zuidelijke beuk werd heropgebouwd en voor de 
reformeerde eredienst gebruikt. De kerk en toren 
werden meerdere malen gerestaureerd in 1860 
en 1928. Na de watersnoodramp van 1953 
diende de kerk opnieuw gerestaureerd te 
worden. In 1941 en 1969 werden herstellingen 
uitgevoerd aan de toren en in 1995 werd de 
grafkapel gerestaureerd.

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 
Ontvangenkerk

12  - Afstand langs route: 102.29  km

De Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk 
is een rooms-katholieke kerk aan de Kerklaan 9 in 
Hansweert.
De kerk werd in 1870-1871 gebouwd. Architect 
Theo Asseler ontwierp een zaalkerk in 
neoromaanse stijl. Boven de hoofdingang staat 
de toren met vier geledingen. De spits werd in 
1940 bij oorlogshandelingen verwoest, waarna er 
een klein tentdak op de toren werd geplaatst.

Hansweertse Boys

12  - Afstand langs route: 103.3  km

Afbeelding 14: Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 
Ontvangenkerk (Bron: Michielverbeek)

Hansweertse Boys is een Nederlandse 
amateurvoetbalclub uit Hansweert in Zeeland, 
opgericht in 1941. De thuiswedstrijden worden 
op “sportpark Zijpe” gespeeld.
Het standaardelftal kwam in het seizoen 2013/14 
nog uit in de Vijfde klasse zondag van het district 
Zuid-I, het laagste niveau in dit district. Voor het 
seizoen 2014/15 werd de overstap naar de 
zaterdagafdeling gemaakt en komt het uit in de 
Vierde klasse, eveneens op het laagste 
amateurniveau. In het seizoen 2018/19 spelen ze 
wederom in deze Vierde klasse.

Arendshoeve

13  - Afstand langs route: 122.06  km

Afbeelding 15: Arendshoeve (Bron: Akjhonkoop)

De Arendshoeve is een typisch Zeeuwse 
boerderij, gelegen in 's-Heer Arendskerke in de 
Nederlandse provincie Zeeland.
Het pand staat geregistreerd als rijksmonument 
en dateert uit begin 17e eeuw. Het vrijstaande 
woonhuis heeft gepleisterde stenen buitenmuren 
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en een pannengedekt zadeldak. Hiernaast staat 
een bakstenen bakhuisje/ zomerhuisje met 
eenzelfde dakvorm en dakbedekking. Op het erf 
staat tevens een grote houten schuur met een 
rietgedekt wolfsdak.

Treinramp bij Goes

13  - Afstand langs route: 122.77  km

Afbeelding 16: Treinramp bij Goes (Bron: Rob C. 
Croes / Anefo)

De treinramp bij Goes was een spoorwegongeval 
waarbij een reizigerstrein op een goederentrein 
botste. Het ongeval vond plaats op 27 oktober 
1976 om 7.15 uur bij Eindewege, vlak ten westen 
van Goes.
De botsing vond plaats in dichte mist, de 
machinist had een rood sein gemist, waarna de 
reizigerstrein achter op de goederentrein reed. 
Hierbij kwamen zeven mensen om het leven, 
onder wie de machinist, en vielen er zeven 
gewonden.

Nooit Gedacht

13  - Afstand langs route: 122.86  km

De Nooit Gedacht is een korenmolen aan de 
Arendstraat aan de rand van Eindewege. Het is 
een ronde bakstenen stellingmolen uit 1872, 
gedekt met dakleer en heeft een vlucht van 
21,20/21,30 meter. Het is een redelijk 
beeldbepalende molen die vlak bij het spoor van 
de Zeeuwse lijn staat. Aan één kant van de 
molen wordt de landschappelijke waarde echter 
beperkt door huizen.
De molen is gebouwd als vervanging van de 
molen aan de tegenwoordige Oude Rijksweg in 's-
Heer Arendskerke die op 25 maart 1872 
afbrandde. Tot het begin van de jaren 70 is de 
molen in bedrijf geweest. De molen is daarna 
voor een symbolisch bedrag in handen gekomen 
van een speciaal daartoe opgerichte stichting. In 

Afbeelding 17: Nooit Gedacht (Bron: Fvlamoen 
08:30, 26 April 2007 (UTC))

1988 en 1999 heeft de stichting grote 
restauraties uitgevoerd.

Mini Mundi

14  - Afstand langs route: 141.39  km

Afbeelding 18: Mini Mundi (Bron: Lymantria)

Mini Mundi is een familiepretpark in Middelburg 
dat op 15 mei 2009 zijn deuren opende. Het 
maakt deel uit van Zep Vrijetijdspark Middelburg 
en bevindt zich aan het Podium in de 
Mortierepolder. Het is een voortzetting van het 
voormalige Miniatuur Walcheren dat zich bevond 
aan het Molenwater in het midden van de stad.
Miniatuur Walcheren is een miniatuurstad te 
Middelburg. In een permanente tentoonstelling 
worden meer dan 350 gebouwen uit de 
omgeving op schaal 1:20 getoond.

Station Vlissingen Souburg

15  - Afstand langs route: 145.2  km
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Afbeelding 19: Station Vlissingen Souburg 
(Bron: Xyboi)

Vlissingen Souburg  is een spoorwegstation in het 
tot de gemeente Vlissingen behorende Oost-
Souburg.
Vlissingen Souburg vervult een belangrijke 
aanvullende functie ten opzichte van het wat 
excentrisch gelegen station Vlissingen en bedient 
naast de kern Oost-Souburg ook de noordelijke 
buitenwijken van Vlissingen. Het station ligt langs 
het Kanaal door Walcheren, nabij de draaibrug 
die Oost-Souburg verbindt met West-Souburg en 
de Vlissingse wijk Westerzicht. Het is het meest 
westelijk gelegen station van Nederland

Hervormde kerk

16  - Afstand langs route: 153.91  km

Afbeelding 20: Hervormde kerk (Bron: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De Hervormde kerk is een kerkgebouw te 
Biggekerke in de Nederlandse provincie Zeeland, 
gelegen aan Kerkplein 1.
In 1235 werd voor het eerst schriftelijk melding 
gemaakt van een kerk op deze plaats. Deze was 
vermoedelijk gewijd aan Sint-Begga. De huidige 
toren en enkele delen van het koor zijn van 
ongeveer 1400. Het schip werd begin 17e eeuw 
herbouwd volgens de oudere vorm, inclusief het 
driezijdig afgesloten koor. In 1957 werd de kerk 

gerestaureerd, waarbij aan de zuidzijde een 
nieuwe consistorie werd aangebracht.

Walcheren

17  - Afstand langs route: 156.84  km

Afbeelding 21: Walcheren

Walcheren is een schiereiland in Zuidwest-
Zeeland, omzoomd door de grote rivieren. In het 
westen ligt een smalle duinzone. 

In de rest van het gebied vind je talrijke 
kronkelende wegen die langs de oude kreken 
lopen. Bij eb en vloed draineerden deze vroeger 
zeewater. Nu zijn ze meestal afgesloten van de 
zee of volledig verland. Dikwijls werden de 
kreken door het inklinken van het veen 
kreekruggen, waarom de dorpen en de paden 
werden aangelegd.

Michaëlskerk

18  - Afstand langs route: 160.0  km

Afbeelding 22: Michaëlskerk (Bron: Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed)
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Reeds in 1190 werd Grijpskerke schriftelijk 
vermeld als zelfstandige parochie, met Sint-
Michaël als patroonheilige. Het oudste deel van 
de huidige kerk is uit het begin van de 14e eeuw 
en betreft de zuidbeuk. De noordbeuk is 15e-
eeuws. In 1770 werd de kerk in westelijke 
richting met één travee uitgebreid. Ook het 
klokkentorentje en het portaal werden toen 
aangebracht.
Het betreft een tweebeukige bakstenen kerk, 
beide beuken zijn voorzien van een hoge kap, en 
een open houten klokkentorentje is tussen beide 
kappen geplaatst. In dit torentje hangt een klok 
uit 1685, gegoten door Jasper van Erpecom. Het 
interieur heeft een vlakke zoldering. De richting 
van de kerkinrichting is dwars op de beuken, 
welke door houten kolommen van elkaar zijn 
gescheiden.

Willibrordkerk

19  - Afstand langs route: 163.16  km

Afbeelding 23: Willibrordkerk (Bron: Chris06)

De van oorsprong parochiekerk was gewijd aan 
Sint-Willibrordus. De toren is van eind 14e eeuw, 
terwijl het schip 15e-eeuws is. Tijdens het Beleg 
van Middelburg  werd de kerk verwoest, hoewel 
de toren behouden bleef. In 1582 waaiden de 
muurresten om. De herbouw van het schip kwam 
in 1610 gereed en daarbij was het koor 
afgebroken en vervangen door een vlakke 
afsluiting. De kerk werd aldus geschikt gemaakt 
voor de Hervormde eredienst.
In 1822 werd de kerk verbouwd en in 1886 werd 
een nieuw plafond  aangebracht. Van 1954 tot 
1958 werd de kerk gerestaureerd, terwijl ook een 
nieuwe consistoriekamer werd gebouwd. De 
voeten voor de - oorspronkelijk aanwezige - vier 
hoektorentjes werden toen ook gereconstrueerd.

Veerse Gatdam

20  - Afstand langs route: 171.52  km

Afbeelding 24: Veerse Gatdam (Bron: Io 
Herodotus)

De Veerse Gatdam is een dam waarmee het 
Veerse Gat op 27 april 1961 werd afgesloten. 
Hierdoor ontstond het Veerse Meer. De Veerse 
Gatdam is het derde bouwwerk van de 
Deltawerken. Over de dam loopt de N57.
De dam is 2,8 kilometer lang en verbindt 
Walcheren met Noord-Beveland. De dam is 
gedeeltelijk als met asfalt beklede dijk aangelegd 
op de Plaat van Onrust. Voor het resterende deel 
is gebruikgemaakt van afzinkbare 
doorlaatcaissons. Voor de bouw van deze 
caissons werd een dok aangelegd tussen Veere 
en Vrouwenpolder. De caissons bevatten gaten, 
zodat de getijdenstroom tijdens de bouw van de 
dam gewoon door kon gaan. Hiermee werd 
voorkomen dat de stroming steeds sterker zou 
worden naarmate de bouw vorderde. Pas aan het 
einde van de bouw zijn de schuiven neergelaten, 
waardoor de dam werd gedicht.

Oosterscheldekering

21  - Afstand langs route: 177.36  km

Afbeelding 25: Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is het beroemdste 
Deltawerk. Nooit eerder werd waar ook ter 
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wereld zo’n constructie gebouwd waarmee bij 
dreigend gevaarlijk hoogwater een zeearm wordt 
afgesloten. Met een druk op de knop kunnen 62 
schuiven worden neergelaten.
Het natuurgebied Nationaal Park Oosterschelde 
staat via de stormvloedkering in open verbinding 
met de Noordzee. Daardoor is het 2x per dag eb 
of vloed. Overheden en organisaties hebben 
afspraken gemaakt over duurzaam beheer en 
gebruik van het gebied.
In eerste instantie was het de bedoeling dat er 
een dichte dam kwam tussen Noord-Beveland en 
Schouwen-Duiveland. Dit zou betekenen dat de 
zoute zeearm een meer zou worden met zoet 
water. Eb en vloed zouden verdwijnen. Dit 
betekende het verdwijnen van de waardevolle 
zoute getijdennatuur in de Oosterschelde. Zowel 
natuurbeschermers als oester- en mosselvissers 
kwamen daartegen in opstand.
De politiek besloot tot een compromis: een 
kering die doorgaans open staat en bij dreigend 
hoogwater kan worden gesloten.
Rijkswaterstaat stond samen met de aannemers 
voor een technisch grensverleggende opgave: 
een fundering op zand en klei in snelstromend 
water, op meer dan 30 m diepte, op centimeters 
nauwkeurig, met pijlers van 18.000 ton per stuk. 
En een totale lengte van 9 km.

Neeltje Jans is een kunstmatig eiland aangelegd 
op een zandplaat in de monding van de 
Oosterschelde. Tijdens de bouw van de 
Oosterscheldekering deed het dienst als 
werkeiland. Hier werden de onderdelen voor de 
kering gefabriceerd om daarna in de 3 
stroomgeulen te worden samengebouwd.
Nu kun je op het voormalige werkeiland het 
Deltapark Neeltje Jans, een waterattractiepark 
met informatie over de Deltawerken, bezoeken.

Neeltje Jans

22  - Afstand langs route: 179.38  km

Afbeelding 26: Neeltje Jans (Bron: Het Zeeuwse 
Landschap)

Neeltje Jans
Neeltje Jans is een gevarieerd duinlandschap, 
waarin allerlei ontwikkelingsstadia van de duinen 
te vinden zijn. Van jonge zeeduintjes via vochtige 
valleien en een duinmeer, naar een rij hoge 
kamduinen. Aan de Oosterscheldekant is op een 
uitgestrekt slikkengebied een vogeleiland 
aangelegd. Pioniervogels als visdiefjes, sterns en 
plevieren broeden er en bovendien zijn er 
honderden steltlopers die het eiland gebruiken 
om er bij hoogwater te rusten en veren te 
poetsen. Aan de Noordzeekant is een slufter 
aangelegd. Het ''infoduin'', een luwe plaats in de 
duinen met diverse voorzieningen, geeft 
informatie over het natuurgebied Neeltje Jans. Er 
zijn een aantal wandelroutes uitgezet, bij 1 ervan 
passeert men een vogelscherm. Er is een 
vogelobservatiehut om de vogels op het 
vogeleiland ongestoord te bespieden.
Adres:
Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder

Neeltje Jans

22  - Afstand langs route: 180.1  km

Afbeelding 27: Neeltje Jans (Bron: Wikipedia)

Neeltje Jans is als werkeiland een onderdeel van 
de Oosterscheldekering. Na het voltooien van de 
Deltawerken is er op Neeltje Jans een informatie- 
en attractiepark geopend. In het 
informatiecentrum is een expositie over de 
Deltawerken te zien. Vroeger was Neeltje Jans 
een zandplaat in de monding van de 
Oosterschelde. Door de zandplaat op te hogen is 
het werkeiland gecreëerd, dat ten tijde van de 
bouw van de stormvloedkering werd gebruikt. 
Toen het werk in 1986 klaar was, hebben 
Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap 
het eiland opgekocht en omgevormd tot 
natuurgebied dat onderdeel is van Nationaal Park 
Oosterschelde. De naam Neeltje Jans is 
verkregen door een boot die op de zandplaat 
vastgelopen is en die ook die naam droeg.
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Oosterscheldekering

22  - Afstand langs route: 180.25  km

Afbeelding 28: Oosterscheldekering (Bron: Nils 
van der Burg from Madrid, Spain)

De Oosterscheldekering is een waterkering in 
Nederland, onderdeel van de Deltawerken. Het is 
tevens een 9 kilometer lange wegverbinding 
tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, 
deel van de N57.
Deze waterkering is een afsluitbare 
stormvloedkering en bevat grote schuiven die bij 
zware storm, al dan niet in combinatie met een 
springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het 
hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan 
komen. Bij een verwachte waterstand van +3,00 
m NAP worden de schuiven gesloten vanuit de 
bedieningskamer in het Ir. J.W. Topshuis op 
Neeltje Jans. Als hier niemand aanwezig is, zullen 
de schuiven bij +3 m NAP automatisch sluiten. 
Sinds de ingebruikname in 1986 zijn de schuiven 
27 maal gesloten geweest , afgezien van 
testsluitingen.

Landal Villapark Livingstone

23  - Afstand langs route: 185.59  km

Afbeelding 29: Landal Villapark Livingstone 
(Bron: Landal Villapark Livingstone)

In de kop van Schouwen, tussen prachtige 
waterpartijen in, liggen de comfortabele 
vrijstaande villa''''s van Landal Villapark 

Livingstone. Wandelen door het natuurgebied 
Zeepeduinen, fietsen door Boswachterij 
Westerschouwen of heerlijk uitwaaien aan het 
kilometers lange Noordzeestrand. Dat is genieten 
van rust en natuur. Cultuur snuiven bij de 
fameuze Oosterscheldekering en ''''s avonds 
lekker uw eigen sauna in? Hier kan het allemaal!
Adres:
Daleboutsweg 4
4328 PP Burgh-Haamstede
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