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Een authentieke reis met een echte  
stoomtrein door een prachtig land-
schap. Combineer uw rit met andere 
leuke attracties langs de lijn!  
Leuk voor alle leeftijden.
Meer informatie
● www.destoomtrein.nl 
● 0113-270705 

Albert Plesmanweg 23, Goes

Bij ‘De Buffer’ kunt u terecht voor een hapje en 
een drankje, maar u vindt er ook allerlei leuke 
attracties. Bijvoorbeeld een echte minitrein die 
door het park rijdt! Een mooie bestemming voor 
uw treinreis, fiets- of wandeltocht. 
Meer informatie
● Geopend op rijdagen van de stoomtrein
● Ook te reserveren voor uw vergaderingen, feesten en partijen

Waardweg 4, 4433 RW Hoedekenskerke, 0113-639183
info@sgbdebuffer.nl / www.sgbdebuffer.nl

Dienstregeling en reserveren:Zie website

Met deze gids in de hand kunt u Landschapspark Borsele, hét 
landschapspark van Zeeland, optimaal ontdekken en beleven. 
Landschapspark Borsele is de naam voor ons mooie gebied, gelegen 
tussen de A58 en de Westerschelde, met karakteristieke dorpen en 
eeuwenoude polders. Te voet of op de fiets kunt u de schoonheid ervan 
zelf ervaren. Nieuw zijn de drie themaroutes van het Streekeigenpad 
waar u al wandelend in contact komt met verborgen verhalen uit het 
verleden. Vergeet ook niet de inwendige mens. De streekproducten 
vindt u in stalletjes langs de weg en treft u aan op de kaart van onze 
horecagelegenheden. De diverse theetuinen zijn ideale stopplaatsen 
tijdens uw wandeling of fietstocht. Als u er oor en oog voor heeft dan  
is ook het Bevelands dialect nog te bespeuren.

Normaal schotelen we u een divers aanbod aan evenementen 
en activiteiten voor. Helaas zal daar dit jaar vanwege de corona-
maatregelen maar een beperkt deel van door kunnen gaan. Houd 
daarom de website van het landschapspark in de gaten daar vindt u 
alle actuele mogelijkheden. Op 5 juni is het de intentie om de eerste 
‘Dag van het landschapspark’ te organiseren. Met nog een kleinschalig 
karakter maar desondanks een mooie kans om ons prachtige gebied 
aan de hand van verschillende activiteiten te beleven. 

Heeft u de film ‘De Slag om de Schelde’ gezien? Met een bezoek aan 
het Bevrijdingsmuseum ervaart u zelf alle details van dichtbij. En 
wordt het weer een hete zomer dan biedt de Spettertuin - de nieuwste 
attractie van Berkenhof Tropical Zoo een uitkomst. Ook een ritje  
met de Stoomtrein blijft altijd een hoogtepunt van een bezoek aan 
het landschapspark.

De complete en meest actuele informatie van alle activiteiten en 
mogelijkheden vindt u op onze website www.landschapsparkborsele.nl. 
Voor persoonlijke uitleg over de beste beleving van het landschapspark 
bezoekt u één van onze ambassadeurs.

Wij wensen u een
plezierig verblijf toe. 

Stichting Landschapspark Borsele 
De toeristische promotie in de gemeente Borsele komt tot stand door Stichting 
Landschapspark Borsele. Deze stichting promoot de streek en ondersteunt projecten en 
initiatieven van inwoners en ondernemers in samenwerking met de gemeente Borsele.

Welkom in 
Landschapspark Borsele

Marco Utermark 
Voorzitter Stichting 

Landschapspark Borsele 

Arno Witkam
Wethouder Toerisme en  
Recreatie, Gemeente Borsele 
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Een aangename 
ontdekking

Landschapspark Borsele heeft een unieke identiteit. Het landschap 
stamt uit de 12e eeuw, toen de eerste Middeleeuwse dijken 
de stroomgeulen indamden. Het in het oog springende stelsel 
van voormalige zeedijken en restanten van kreken herinneren 
nog steeds aan de tijd dat het zeewater nog vrij spel had. In 
het fraaie landschap bouwden rijke stedelingen eeuwenlang 
hun ‘heerlijkheden’ en boerderijen. De eigendomsgrens van de 
landerijen werd afgebakend met ‘grenslinden’. Deze grenslinden 
(hrenslinden in het Bevelands dialect) zijn steeds opnieuw 
aangeplant en vormen nog altijd een ‘landmark’ in dit labyrint 
van kleine geschakelde polders. Ze markeren nu de routes voor 
wandelaars en fietsers. Bij elke bocht wacht weer een nieuw, 
lieflijk doorkijkje of adembenemend vergezicht. Meidoornhagen, 
bloesem en wilde bloemen kleden het landschap verder aan. 
Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente heeft 
de status van Nationaal Landschap. 

Landschapspark Borsele 

Coudorp 41 - 4455AH - Nieuwdorp  
           0113-671475 - info@bmzeeland.nl  

                                www.bmzeeland.nl 
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Een aangename ontdekking
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Landschapspark Borsele is, met haar talrijke boomgaarden met zwarte 
bessenstruiken en appel- en perenbomen, de grootste fruitproducent van 
Nederland. Zelfs groter dan de Betuwe. In het voorjaar zorgt de bloesem 
voor lieflijke taferelen. In de zomer en het najaar is het fruit te koop via 
stalletjes langs de weg en bij boerderijwinkels in de typische Bevelandse 
zwarte schuren.

Landschapspark Borsele telt vijftien karakteristieke dorpen, waar 
verstilde straatjes en nieuwbouwwijken elkaar afwisselen. Dit 
gebied reikt van de A58 tot aan de Westerschelde in het Zuiden. 
De Sloedam in het Westen markeert de oude zeegeul tussen de 
oude eilanden Zuid-Beveland en Walcheren. Op die grens is ook het 
haven- en industriegebied gevestigd. Deze grootschalige industriële 
activiteiten staan in schril contrast met de rust en ruimte van het 
cultuurhistorische landschap. Juist die combinatie zorgt voor 
dynamiek in de regio.

Boulevard aan de Westerschelde 
De drukbevaren Westerschelde vormt de zuidgrens van Landschapspark 
Borsele. Het getij bepaalt hier het ritme, altijd in beweging en 
altijd energiek! Buitendijks is er een mooi fiets- en wandelpad van 
Hoedekenskerke tot aan Baarland. Hier kunt u even pauzeren en onder 
het genot van een drankje en een hapje genieten van het geweldige 
uitzicht. Het openwater, de slikken, schorren en de vogels vormen steeds 
opnieuw een uniek schouwspel met wisselende kleuren en prachtige 
wolkenpartijen. 

Baden in Baarland of jutten op De Kaloot?
Landschapspark Borsele heeft twee strandjes: ‘t Strandje van Baarland, 
bij Camping Scheldeoord, voor de zon- en zeeliefhebber én De Kaloot, 
een bijzonder strand, gelegen in het havengebied vlak bij de kerncentrale. 
Het is een vindplaats van fossiele schelpen en haaientanden én de 
perfecte stek voor strandjutters! 
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Kopje?Een aangename ontdekking
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Wilt u bijzondere plekjes ontdekken of meer horen over de 
geschiedenis en het ontstaan van het polderrijke Landschapspark 
Borsele? Vraag het aan onze ambassadeurs!

Zij weten bijzonderheden over het landschapspark en delen dit graag 
met u. Zij verrassen u met verhalen en tips over het unieke landschap, de 
cultuurhistorie en de prachtige natuur en geven advies over de manier 
waarop u volop kunt genieten van de prachtige omgeving. En natuurlijk 
denken ze ook graag met u mee over een geslaagd dagje uit. 

Onze ambassadeurs zijn o.a. horeca- en recreatieondernemers, verhuur-
ders van verblijfsaccommodatie(s) en aanbieders van streekproducten.  
In het Wie Wat Waar register achter in de gids vindt u een overzicht.

Leen vd Maas: “Verknocht aan het Borselse”
Leen woont samen met zijn vrouw Ellen middenin natuurgebied De 
Zwaakse Weel. In 2015 hebben zij Camping Zwaakse Weel geopend. 

Vraag het de 
Ambassadeurs! 

“Natuurgebied De Zwaakse Weel is uniek. Het is een groot 
gebied waar weinig tot geen auto’s komen. Je kunt er zelfs de 
structuur van vroeger nog in herkennen. Ik vertel graag over het 
gebied en wat er te zien en te beleven is, zo bouwen we graag 
mee om aan iedereen te laten zien hoe mooi Landschapspark 
Borsele is.” 
 
Esther van Ham: “Wandelingen in het landschapspark behoren  
tot mijn favorieten”
Esther is zelfstandig coach voor het verminderen van stress 
onder de naam ‘Hetisesther’. “Vergeleken met andere 
eilanden is Landschapspark Borsele erg rustig en de natuur 
is ontzettend mooi. Vaak sta ik met de cursisten letterlijk en 
figuurlijk stil bij de mooie natuur. Ik wandel met mensen die 
hier al dertig jaar wonen en bepaalde paden nog nooit hebben 
bewandeld. Ik vind het mooi om te zien hoe enthousiast ze 
worden van het Borselse Landschap.”
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Het Nationaal Landschap Zak van Zuid-Beveland ligt midden 
in Landschapspark Borsele. Het is het best bewaarde stukje 
cultuurgeschiedenis van Nederland. Hier geen monumentale 
grachtenpanden, maar een fantastisch cultuurlandschap, door 
strijd gewonnen uit zee: Luctor et Emergo! 

Het Nationaal Landschap Zak van Zuid-Beveland (deelgebied 
van Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland) kenmerkt zich door 
kilometerslange dijkjes en authentieke polders. De meeste dijkjes 
zijn aangelegd in de vroege Middeleeuwen. De eerste dijken 
werden rond 1200 opgeworpen rond de eilanden van Borssele, 
Baarland en het oude Zuid-Beveland. Zo ontstond één van de 
oudste polderlandschappen van Nederland. 

Nationaal Landschap 

Zak van Zuid-Beveland

Nationaal landschap
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Nationaal landschap

Weelderige bloemdijken en weiden met meidoornhagen 
De eeuwenlange strijd tegen het water leidde tot een dicht stelsel van 
slingerende dijkjes. Ze vormen het patroon van een fraai geschakeerde 
lappendeken. Het hart van dit landschap ligt tussen de dorpen 
Heinkenszand, Driewegen en ’s Gravenpolder. De dijken en dijkjes, veelal 
in beheer van Natuurmonumenten, zijn bedekt met (zeldzame) bloemen 
en planten. De grote biodiversiteit maakt een tocht over de dijken een 
waar avontuur. In het voorjaar een weelderige bloemenzee van roze en 
witte bloesem in de boomgaarden en in de zomer lommerrijke wegen 
vol fluitenkruid en ruisende bomen. De geur van meidoorn, een zachte 
zeebries, zoemende bijen en geen wolkje aan de lucht… de idylle van 
hét landschapspark van Zeeland. Het najaar heeft hier een geheel eigen 
karakter. De bermen worden dan gedomineerd door zwammen en 
paddenstoelen, die het erg goed doen op stobben en dood hout. 

Heerlijk struinen door de Zwaakse Weel
Het natuurgebied Zwaakse Weel, tussen Kwadendamme en Nisse, is 
één van de pareltjes van het prachtige Landschapspark Borsele. In dit 
veelzijdige natuurgebied van Natuurmonumenten is een mooie rondwan-
deling uitgezet, die grotendeels autovrij is. De wandeling van 4,5 km is te 
verlengen tot 7 km. Startpunt is het infopunt van Natuurmonumenten.
Het is moeilijk voor te stellen hoe het hier vroeger was. Over de oude 
‘Zwake’ voeren handelsschepen richting Middelburg. Nu rest er slechts 
een kreek met wuivende rietkragen. Hierin leven kiekendieven, blauw-
borsten en soms een roerdomp. Ook de steltloper is te bewonderen. 
Voor de kerkuil, steenuil en vleermuis zijn er voldoende aantrekkelijke 
schuil- en broedplaatsen te vinden. 

Beleefpad & picknick 
Het terrein rondom het infopunt is ingericht op de belevingswereld 
van kinderen. Ga op verkenning over het Beleefpad met o.a. een 
levensgroot konijnenhol, blote voetenpad, verspring bak en een 
uitbundige kruidentuin. In het waterpoeltje achter de schuur wemelt 
het van het waterleven. Tijdens één van de OERRR-activiteiten van 
Natuurmonumenten kunnen kinderen zelf in actie komen. Kijk hiervoor 
op www.natuurmonutenten.nl/kinderen. Op het buitenterrein staan 
drie royale picknickplaatsen gereed voor een gezellig buitenmaaltijd.

Infopunt Natuurmonumenten Zwaakse Weel
Beleef de natuur van Landschapspark Borsele van dichtbij
Het Infopunt Zwaakse Weel is hét start- en eindpunt voor mooie wande-
lingen en fietstochten en zeker een bezoekje waard. U vindt het in de 
karakteristieke zwarte Zeeuwse boerenschuur aan de Zwaaksedijk bij 
Kwadendamme. Het is vrij te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. In de 
gezellig ingerichte ruimte vindt u informatie over de recreatiemogelijk-
heden, de ontstaansgeschiedenis van het natuurgebied en er zijn folders 
verkrijgbaar. Ga rustig even zitten om de informatie door te nemen met 
een warm drankje uit de automaat. U kunt ondertussen de fietsaccu opla-
den en gebruik maken van het toilet (ook voor rolstoelers). Vanwege de 
coronamaatregelen kan het zijn dat het infopunt gesloten is voor publiek. 
Kijk voor de actuele situatie en informatie of excursies met de boswachter 
op www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/zwaakse-weel
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Cultureel erfgoed 
vertelt alles over vroeger 
Forten, kastelen en vliedbergen 
uit roerige tijden

Het landschapspark Borsele kende roerige tijden. 
Er zijn hier oorlogen gevoerd, linies verdedigd en 
helden geboren. Sporen in het landschap, ruïnes 
en gerestaureerde monumenten verwijzen naar 
deze heftige tijden. 

Fort Ellewoutsdijk 
Fort Ellewoutsdijk is gebouwd tussen 1835 en 1839 en is nog geheel 
intact. Het werd gebouwd nadat Vlaanderen zich afscheidde van 
Nederland. De partijen kwamen overeen dat Antwerpen een vrije 
vaarweg moest behouden. Het fort moest, samen met Fort Rammekens 
bij Vlissingen en de stad Terneuzen, de Westerschelde verdedigen 
tegen vijandelijke schepen. Deze overeenkomst is anno nu nog steeds 
van kracht! Het fort is in het bezit van Natuurmonumenten en kreeg 
in 2011 een grote opknapbeurt. In de kazematten is nu ruimte voor 
tentoonstellingen. Voor actuele openingstijden van het fort, kijk op 
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/fort-ellewoutsdijk

VOOR MEER INFORMATIE OVER 
ONTBIJT/  LUNCH /DINER 

AFHAALMOGELIJKHEDEN KIJK JE OP 
WWW.CAFEDEZAK.NL

www.pp-verhuur.nl

ppverhuur@gmail.com

06 - 235 478 44

PP Solex verhuur Zeeland
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Cultureel erfgoed Vliedbergen
Landschapspark Borsele kent ongeveer 7 vliedbergen. Bescherming 
tegen overstroming was niet de hoofdreden voor het opwerpen van 
deze heuvels. Het waren vooral ophogingen voor het plaatsen van een 
verdedigingstoren, een zogenaamd mottekasteel. Hierdoor kon men 
vanuit ‘de hoogte’ de vijand bestoken. Een vliedbergencomplex is nog te 
zien in het buurtschap ‘Baarsdorp’. De meeste vliedbergen dateren uit 
de 12e en 13e eeuw. 

Zeeuws Anker Borssele: 
Luustere op de Klapbanke van Bossele 
Aan de Monsterweg in Borssele, bij de Berg van Troje, staat een 
‘klapbanke’. Klapbanken stonden vroeger op centrale plaatsen in dorpen 
en steden en daar werd ‘geklapt’ (gekletst), een ideale plek voor roddel 
en achterklap. Ook bij de huidige ‘Klapbanke van Bossele’, zoals de 
inwoners zeggen, worden weer verhalen verteld. Nu vanuit luidsprekers 
verborgen in de rugleuning. De verhalen gaan over de Berg van Troje 
(1300), over de aanleg van de Borssele polder en het dorp (1616), over de 
bevrijding van Borssele (1944) en over een nieuwe zeehaven (1970). 

Slot Baarland 
Kasteel Baarland moet in zijn gloriedagen een groot kasteel zijn geweest, 
afgaande op oude prenten die een groot gebouwencomplex met grachten, 
bijgebouwen en tuinen laten zien. In de 17e eeuw zien we nog een aantal 
ronde torens, maar op latere prenten is er behalve een ommuring, alleen 
een groot vierkant gebouw afgebeeld met een koetshuis. Dit koetshuis is 
bewaard gebleven. 

Kasteel Hellenburg
Van Kasteel Hellenburg zijn alleen de fundamenten nog zichtbaar. Het 
terrein is goed onderhouden en heeft mede door de contouren van de 
gracht een bijzondere uitstraling. Het kasteel, een imposant gebouw met 
een hoofdburcht met torens en slotgracht, werd rond 1325 gebouwd. 
Mogelijk is het slot tijdens een stormramp in 1477 verwoest. Begin 17e 
eeuw stond er nog slechts een ruïne. In 1957 werden funderingsresten 
gevonden. Het 
terrein is nu vrij 
toegankelijk en 
in beheer van 
‘Het Zeeuwse 
Landschap’. 

Net buiten het dorpje Borssele ligt de ‘Berg van Troje’ een goed bewaarde vliedberg uit de Middeleeuwen. Ooit verrees hier het stamslot van de machtige heren van Borssele, een zogenaamd mottekasteel. Samen met het middeleeuwse dorp Monster verdronk het kasteel in de stormvloeden in 1530 en 1532. 
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MOLENS OP VOLLE TOERENMOLENS OP VOLLE TOEREN
Zonder molens is ons landschap niet compleet. Ze bepalen de sfeer, stralen karakter uit en vormen een herkenningspunt. Borsele is trots op zijn molens en op de mensen die het oer-Hollandse molenaarsvak in ere houden. Voor een leuk en educatief uitstapje met het hele gezin zijn onze molens zeker de moeite waard. 

LUNCH

OOK TAKE AWAY EN BEZORGING!

KERKLAAN 1D, HEINKENSZAND

Gezellig & Gastvrij!

De lekkerste broodjes van zeeland!

WWW.LEVYSBROODJES.NL

&
DINER

0113-348516     /     06-88800012

  

Aziatisch Buffet (Dit is inclusief Teppan Yaki en ijsbuffet) 

Van woensdag tot en met zondag 
Open vanaf 17.00 uur 
Openingstijden: 
Ma, wo, do van 16.00 – 21.00 
Vr, za, zo en feestdagen 12.00 – 22.00 

 Behalve op Feestdagen zijn we op 
               Dinsdags gesloten            

Ook kunnen wij uw maaltijd(en) bezorgen in de gemeente’s  

Borsele, Goes, Reimerswaal en Kapelle 

Zie ook: info@paradijsvogel.info 
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0113 - 56 13 06
WWW.KLOKUUS.NL

KOM SPELENKOM 
LEKKER ETEN!EN

DE ACTIEVE VERRASSINGOP HET PLATTELAND

DE ACTIEVE VERRASSINGOP HET PLATTELAND

De Vijf Gebroeders, Heinkenszand 
Molen ‘De Vijf Gebroeders’ vormt samen met het oude stationsterrein, 
één van de mooiste plekjes van Heinkenszand. Sinds de restauratie 
in 2007 maalt de molen regelmatig haar eigen meelproducten. 
Tegenover de molen is de Heinkenszandse dorpsboomgaard ingepland 
en er staan herdenkings- en informatieborden. Hier start het Ommetje 
van ’t Ouweland, een tocht van 6 km over o.a. het ‘Sloepad’. 
Op zaterdagen van 1 april tot 30 september is de molen van 11.00 tot 
17.00 uur open voor publiek. In de winterperiode op zaterdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur. Buiten de vaste openingstijden bent u welkom als de 
molen draait en tijdens evenementen. 

Kijk voor meer informatie en activiteiten 
op de website www.de5gebroeders.nl 
of op facebook. 
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Cultureel erfgoed

De Koutermolen, Hoedekenskerke
De Koutermolen uit 1874 is een ronde stenen grondzeiler. Vroeger werd 
er graan mee gemalen. In de zomerperiode is de molen op woensdagen 
open. Als de blauwe wimpel wappert, dan is de molenaar aanwezig en 
kunt u gerust even een kijkje nemen. 

Er is een leuke wandelroute samengesteld vanaf het station van de 
Stoomtrein via een boomgaard en het dorp naar de molen. Vanaf de 
molen loopt u dan door het dorp, via de kerk en het Wienkeltje van 
Wullempje, terug naar het station. De route is bewegwijzerd. Meer 
informatie via www.dekoutermolen.nl 

Klompen - cultureel erfgoed 
Klompen zijn, als het stukje houten-
DNA van Nederland, officieel erkend als 
cultureel erfgoed. In Heinkenszand staat 
één van de laatste klompenmakerijen 
van Nederland. De ‘Heintjessantse 
klompekapper’ maakt traditionele klompen in klassieke en kleurrijke 
variaties. De klompenmakerij ligt aan de rand van het dorp, vlak bij Molen 
‘De Vijf Gebroeders’. 

Andere molens in Landschapspark Borsele 
zijn: De Poel in Nisse, De Korenhalm in 
’s-Gravenpolder en De Blazekop in Ovezande. 
Diverse molens zijn opgenomen in de 
kinderfietsroutes van ‘Wenkende Wieken’.

De Hoop en Verwachting, Borssele
Op een kilometer ten zuidoosten van de dorpskern Borssele staat op een 
heuveltje molen ‘De Hoop en Verwachting’. Deze schitterend beschilderde 
molen, in geel, groen en wit, dateert waarschijnlijk uit 1714. Ze is prachtig 
gerestaureerd en één van de weinige typisch Zeeuwse achtkantige 
korenmolens. Uniek zijn de authentieke lichtgewichten. Deze originele 
molenaarsgewichten zijn zeldzaam en uniek in molenaarsland. De namen 
van de molenaars uit 19e eeuw staan erin gegraveerd. De molen is open 
op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur en op afspraak. 

Historisch Museum DE BEVELANDEN
Dit streekmuseum vertelt het verhaal van de historie van de eilanden 
Noord- en Zuid-Beveland en haar inwoners. Van eilandenrijk naar 
een verbonden regio met een kleurrijk verleden. De unieke collectie 
historische Zeeuwse klederdrachten is zeker een bezoekje waard. Ook 
vindt u hier de vier levensgrote schilderijen van de Goese Schutters ‘de 
Nachtwacht van Goes’. Het museum is gevestigd in een mooi oud pand 
aan de Singelstraat in Goes. Meer informatie: www.hmdb.nl 
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Er zijn diverse mooie fietsroutes uitgezet, waarvan we er hier een 
aantal noemen. Op onze website www.landschapsparkborsele.nl 
vindt u ook de kaarten hiervan en uitgebreide omschrijvingen. Ook 
op de overzichtskaart achter in deze gids vindt u een drietal routes 
aangegeven met daarbij vermeld de knooppunten.

Bijzonder fraai is ook het buitendijks fietsen langs de Westerschelde.  
Dit is mogelijk vanaf Ellewoutsdijk tot aan Borssele en vanaf Brasserie de 
Landing tot aan het haventje van Hoedekenskerke. 
Wist u dat het landschapspark zich ook uitstekend leent voor mountain-
biken. Er is een speciale route met als onderdeel een uitdagend parcours.

Sporen van water
Deze route is 58 kilometer lang en gaat dwars door Landschapspark 
Borsele. Het landschapspark is gevormd door de strijd tegen het 
water. Deze strijd komt terug in de fietsroute. De poelen en welen, de 
Westerschelde maar ook de bloemdijken en het heggenlandschap 
vormen de fraaie elementen die u op de fiets passeert.

WEBSITES & BEHEER
WEBHOSTING
ONLINE MARKETING
VORMGEVING & REALISATIE

drukkerij  en 
ontwerpstudio

0113 - 56 19 42  www.drukkerijdriedijk.nl

Kerkdreef 4
4451 AD  Heinkenszand
0113 -56 84 97    www.interdelta.nl 

In Landschapspark Borsele kunt u schitterend wandelen 
en fietsen. U komt over slingerende dijken en door 
waterrijke natuurgebieden, over nieuw aangelegde 
paden maar ook over onverharde landweggetjes. 

Supermarkt Scheldeoord
Landingsweg 1
4435 NR Baarland
06-12204066

Van 28 maart t/m 31 oktober 7 dagen per week geopend!

Compleet assortiment kruidenierswaren
Uw adres voor speelgoed, campingartikelen, 
gasvers vlees, vleeswaren, groenten en fruit

Iedere dag vers brood

Wandelen en fietsen 
langs de sporen uit het verleden

Fietsen
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Oplaadpunten elektrische fiets
Er zijn verschillende oplaadpunten in 
landschapspark Borsele. Een compleet 
overzicht vindt u achter in de gids.

Fietsen en wandelen in het mooiste decor

Kronkelende kreken en 
koele kazematten
Natuurmonumenten heeft een gevarieerde fietsroute uitgezet, die 
start bij het infopunt van de Zwaakse Weel. Deze tocht loopt ook via 
het fietsknooppuntensysteem. De route is 37 km lang en slingert 
door een lieflijk landschap van dijkjes, monumentale boerderijen, 
akkers en boomgaarden. De routefolder is verkrijgbaar bij Infopunt 
Zwaakse Weel, waar u de auto kunt parkeren. Meer informatie via 
www.natuurmonumenten.nl 

Jan Raas was de Nederlandse klassiekerkoning met maar liefst 14 
overwinningen. Hij kreeg de bijnaam ‘Amstel Gold Raas’, omdat hij 
vijf keer de Amstel Gold Race wist te winnen. Ook won hij Parijs-
Roubaix, Milaan-San Remo en tweemaal de Ronde van Vlaanderen. 
In 1979 werd hij wereldkampioen en in 1978 droeg hij het geel in 
de Tour en een dag de bolletjestrui voor de beste klimmer. Een 
echte klimmer is Raas nooit geweest, al won hij wel de noordelijke 
klassiekers! Wie weet dankt hij zijn kracht wel aan zijn fiets jeugd 
op Zuid-Beveland. Al die dijkjes in dat mooie landschap dwingen je 
tactisch door te trappen. Rij mee in het wiel van Jan Raas op deze 
stevige fietsroute door het boeiende landschap van Borsele!

Trappen als Jan Raas 
Deze route van 101 kilometer is een echte wielerroute die voor een groot 
deel door Landschapspark Borsele loopt.

Tip: Ontdek Landschapspark Borsele op de solex,  
E-Chopper of E-Harlie
Wilt u Landschapspark Borsele op een unieke manier ontdekken? Huur 
dan een (E-)Solex, E-Bike, E-Fatbike, Tandem, E-Chopper of E-Harlie en 
ontdek te mooiste plekken. Volg een van de uitgestippelde routes door 
het landschapspark of stel zelf uw route samen. Zowel Solexverhuur 
Oudelande, PP Verhuur in Heinkenszand als Comfortcamping Schelde-
oord in Baarland hebben een breed aanbod en verhuren solexen in heel 
Zeeland. Er zijn verschillende types te huur. Daarnaast bieden zij verschil-
lende routes aan die leiden langs al het moois wat het landschapspark te 
bieden heeft. Ook is er voldoende gelegenheid voor een hapje en drankje 
onderweg. Vraag naar de mogelijkheden voor een volledig arrangement. 

PP Verhuur: “Onze C-Chopper is verreweg het meest geliefde voertuig 
door de stille motor, de enorme accucapaciteit en de stoere uitstraling. 
De E-Chopper staat garant voor een unieke rijervaring!” Voor meer 
informatie, beschikbaarheid of wilt u direct boeken: www.pp-verhuur.nl 

Solexverhuur Oudelande: “Bent u op zoek naar een leuk idee voor een 
gezellig en ontspannend dagje uit? Of dat nou is voor een jubileum met 
vrienden en familie of een teambuilding met collega’s. Bij ons bent u aan 
het juiste adres, want wij hebben namelijk enkele superleuke ideeën in 
petto. Huur een solex of E-harlie via www.solexverhuur.info!”
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43 km 
mountainbike route
Liefhebbers van het mountainbiken 
kunnen hun hart ophalen in 
Landschapspark Borsele. Een mooie 
route van 43 km voert de bikers over 
onverharde paden over dijken, langs 
boomgaarden, door grasranden dwars door het landschap. Een 
nieuwe en sportieve manier om dit prachtige gebied te leren kennen. Het 
terrein is afwisselend met 60% onverhard en 40% verharde paden en een 
vlakbij de startplaats Stelleplas, Stelleweg 5, Heinkenszand. Hier is een 
ruime parkeerplaats aanwezig.

Volg de route volgens de markering met het internationale 
driehoekige MTB-teken. Liever een korte mountainbike tour? 
Kies dan voor de 16 km route! 

’t Wienkeltjespad: de leukste winkelroute door de polder 
Een mooie tocht maken en toch een beetje shoppen? Dan is 
‘t Wienkeltjespad een aanrader. Theetuinen met brocante, 
kaasboerderijen en andere unieke winkeltjes; De uitbaters van 
deze winkeltjes en horeca hebben gezamenlijk een route uitgezet 
die u per fiets (of met de auto) langs de mooiste plekjes en leukste 
winkeltjes van het ‘Landschapspark Borsele’ voert. ’t Wienkeltjespad 
is in totaal 45 km. De route en deelnemende bedrijven vindt u 
terug in de gratis folder, verkrijgbaar bij deelnemende bedrijven en 
verblijfsaccommodaties. 

Fietsen en wandelen in het mooiste decor

Wandelen over Sporen in de Zak 
Met de wandelroutekaart ‘Sporen in de Zak’ beleeft u het Borselse 
platteland (en zoals de naam al aangeeft het deelgebied De Zak van 
Zuid-Beveland) van dichtbij. Dit netwerk verbindt bijna 200 kilometer 
aan wandelpaden. U wandelt afwisselend over verharde en onverharde 
landwegen en nieuwe (natuur)wandelpaden. Kriskras over dijken, langs 
akkerranden en wuivende rietkragen. Stippel uw route uit langs de sporen 
uit een ver verleden. Van korte ommetjes (langs de dorpsrand) tot een 
meerdaagse tocht, met het wandelroutenetwerk kan iedereen uit de 
voeten! Overnachten kunt u in een B&B of op een (mini-) camping. Hierna 
schetsen we twee themaroutes. Voor meer mogelijkheden kijkt u op 
www.landschapsparkborsele.nl. Op de kaart achter in deze gids vindt 
u nog een algemene voorbeeldroute aangegeven met daarbij vermeld de 
knooppunten.

Wandelen

Bevrijdingspad
Dit pad voert langs herkenningspunten en objecten die het 
verhaal vertellen van de Tweede Wereldoorlog en De Slag om de 
Schelde. De totale route loop via de knooppunten en omvat een 
afstand van 135 kilometer maar is onderverdeeld in 8 etappes 
van 12 tot 23 km. Het boekje met uitleg van alle punten langs de 
route is onder andere te verkrijgen bij het Bevrijdingsmuseum 
en te bestellen bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
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‘t Dorpsommetje
Bijna ieder durp heeft een uniek dorpsommetje. Deze ommetjes maken 
vrijwel geheel gebruik van het bestaande wandelnetwerk. U kunt ze 
zonder kaart lopen door de bordjes te volgen. Alle ommetjes met een gele 
markering zijn opgenomen in het landelijke knooppunten wandelnetwerk. 
De andere routes hebben een rode markering. Voor startpunten zie 
de tekstblokjes met een kort routeoverzicht bij de informatie over de 
durpen verderop in deze gids. In Ovezande is een interessante route 
over de geschiedenis van het voormalige eiland Ovezande uitgezet. Door 
Ellewoutsdijk loopt de ‘Riempjes Route’. Deze poëtische wandeling van 
ca. 2,5 km voert je langs 13 Zeeuwse gedichten: in het Zeeuws is dat een 
‘riempje’. Bij Hoedekenskerke is een leuke route met doe-opdrachten 
voor kinderen uitgezet. Ook leuk voor volwassenen! 

Fietsen en wandelen in het mooiste decor

Heggenroute - 6 km 
In de omgeving van Nisse vind je een wirwar van dijken, poelen 
en kreekresten. De heggenroute (5,8 km) geeft samen met 
de kleinschalige akkers en weilanden een mooi beeld hoe 
Landschapspark Borsele stukje bij beetje op de zee veroverd is. 
De met gras begroeide binnendijken en de overgebleven stukjes 
oudland en heggenland hebben ook een grote natuurwaarde. 
Vanwege de rust en de verschillen in hoogte is er een grote 
variatie aan planten en dieren. Voor het behoud van dit natuurrijke 
cultuurlandschap wordt het gebied begraasd. Staand op de dijk 
kun je duidelijk het verschil zien tussen de rechte, nieuwe polders 
enerzijds en het kleinschalige patroon van de oude weilanden 
anderzijds. In de oksel van de dijk ligt een dromerige waterplas: de 
Valweel. Met het spitse 
torentje op de 
achtergrond, heeft 
dit decor al heel 
wat schilders 
geïnspireerd. Deze 
wandelroute is 
te volgen via de 
paaltjes van het 
wandelroutenetwerk. 

Westerschelderoute - 11 km
De Westerschelde is én zeearm én monding van de rivier De 
Schelde. Ondanks de drukke scheepvaart is dit water een 
natuurgebied van formaat. De route volgt het pad langs de 
imposante zeedijk met een prachtig uitzicht op het water. Bij eb 
wemelt het van de vogels op de drooggevallen platen en onder het 
wateroppervlak leven talloze vissen en schelpdieren. Neem wel je 
verrekijker(!) mee en zoom vooral goed in op de zandbanken. Daar 
liggen vaak zeehonden te zonnen. En met een beetje geluk spot u 
een bruinvis!

NIEUW: 
Thema wandelpaden ‘Cultuur’, ‘Natuur’ en ‘Water’ 
Via het zogenaamde Streekeigen pad leer je al wandelend het unieke 
karakter van dit deel van Landschapspark Borsele kennen. Het startpunt 
is in Kwadendamme waar ook een informatiepaneel met uitleg staat. De 
routes gaan langs interessante en markante punten die je anders niet snel 
zou ontdekken. Het streekeigen karakter wordt nog versterkt door het feit 
dat er ‘ankers’ in zijn opgenomen: plekken die verbonden zijn aan verhalen 
over het landschap, monumenten, voorwerpen en mensen uit het verleden 
die op de website ZeeuwseAnkers.nl te lezen zijn. Tijdens je wandeltocht 
kun je deze verdiepende verhalen ter plekke of na de wandeling lezen door 
met je mobiele telefoon QR-codes op bordjes langs de route te scannen.  
De routes zijn gratis te downloaden via www.landschapsbeheerzeeland.nl 
en ook te gebruiken via de gratis app izitravel.

Het doolhof bij De Pluimweide
in Hoedekenskerke
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Vol mie smaek, da’s geniete mee die streekproducte! 
Proef de lekkerste streekgerechten op terrassen of in knusse restaurants. 
Geniet bijvoorbeeld van de zilte zaligheden bij Scheldebrasserie De 
Landing met schitterende vergezichten direct aan de Westerschelde. 

Genieten van streekproducten bij het ontbijt: dat kan o.a. bij Bed & 
Breakfast ‘Bij Saartje’ in Ellewoutsdijk. ‘Bij Saartje’ is ook een theetuin, 
een aangename stop tijdens een wandeling of fietstocht waar u meteen 
hun eigengemaakte jam kunt inslaan. En wat denkt u van een route 
langs verschillende theetuinen en dorpshuizen in Kwadendamme, Nisse, 
Oudelande, Ovezande, ’s Heer Abtskerke, Driewegen en Ellewoutsdijk? 
Zin in huisgemaakt? Dan vooral even stoppen bij Terras nr. 49. Ga zeker 
ook langs bij ‘Koek en Leut’ op het prachtige dorpsplein van Nisse of bij 
Kaasboerderij Ter Nisse, naast kaas en zuivel verkopen ze hier allerlei 
producten van Zeeuwse bodem. Niet om op te eten maar wel om volop van 
te genieten zijn de diverse tuinen en kwekerijen zoals Kwekerij Sluishoek. 
In de zomer is het mogelijk om een eigen boeket bloemen te plukken. 

Vul je (fiets)tassen met appels, peren, zwarte bessen chutney, jams en 
sappen en neem ze mee om thuis van te ‘geniete’. 

Leuke tip!
Bij diverse akkers en/of boomgaarden 
staan zogenaamde ‘gewasborden’. 
Hierop is te lezen welk product 
er verbouwd wordt met aanvullend 
informatie over de herkomst, 
groeiwijze, oogstmethode en gebruik.

• Fietsverhuur: Elektrisch, Stad, Tandem en Kinderfietsen
• Verhuur van Fietsen vanaf € 6,- per dag
• Vakkundige en snelle reparaties (leenfiets beschikbaar) 
• Nieuwe, 2e hands fietsen,onderdelen accessoires

BLIEK Stationsweg 10, Heinkenszand, 0113-561203 
www.bliektweewielers.nl   Ook op maandag geopend

KOPJE KOFFIE 
 OF KINDERIJSJE            
      GRATIS!

VAKANTIEGASTEN KRIJGEN
  BIJ EEN SCHOTEL EEN

BOERENONTBIJT- OF LUNCHKIST 

VOL LOKALE LEKKERNIJEN!PICKNICKTIP! 
INFO@HATTUMUUS.NL

TEL. 06 - 550 77 677
DORPSHUIS ELLEWOUTSDIJK   
ZOMERSTRAAT 16

Streekproducten uit Landschapspark Borsele: 

De smaek van Bossele!
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Kopje?

Zwarte Bes 
Zwarte bessensap, wijnen, chutneys en jams, in Landschapspark 
Borsele weten ze wel raad met de zwarte bes! Nederland heeft 
slechts 350 ha landerijen met zwarte bessenteelt. Veruit de 
meeste zwarte bessentelers hebben hun percelen rondom 
Heinkenszand. 

Zwarte bessen groeien uitermate goed op de lichte zeeklei en de 
omgeving met een zeeklimaat. De landerijen, waarop zwarte bessen 
groeien, zijn zeer herkenbaar. De lange rijen struiken vallen op 
tussen de weelderige boomgaarden en strakke landbouwakkers.  
De rijen zorgen ervoor dat de zon vrij spel heeft én het zorgt voor 
ruimte voor de speciale oogstmachines. Zwarte bessen hebben een 
zeer hoge anti-oxidatiewaarde en ze zijn zeer gezond. 
www.zwartebessen.nl 

Streekproducten

Iedere zaterdag na Hemelvaart is het Zwartebessendag met een  
fietstocht van 40 km. Start en finish bij Wijnmakerij Boonman - 
www.boonmanwijnmakerij.nl

Zwarte bes
De zwarte bes is een vitaminebommetje. 
Deze kleine bessensoort zit vol met 
vitaminen, mineralen en anti-oxidante. 
In vergelijking tot een verse sinaasappel 

bevat ze bijvoorbeeld drie keer 
zoveel vitamine C.

En Passant: Wijn van Borselse bodem 
Wijndomein En Passant ligt in een kleinschalige polder aan de 
Weltevredendijk bij Driewegen. Het gebied heeft een microklimaat, 
waardoor de temperatuur een mediterraan karakter krijgt. Het wordt 
wel het ‘Toscane van Nederland’ genoemd. Wijnmaker André Vink 
is in 2010 professioneel wijn gaan maken in drie variaties: brut, rosé 
en wit. De brut werd in 2019 bij de wijnkeuring van de Lage Landen 
tot beste mousserende wijn van Nederland en België uitgeroepen. 
Proeverij of rondleiding op afspraak. 
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Droomnachten

Alleen het ruisen van de bomen en het zingen van de vogels horen, in 
alle rust uw krantje of boek lezen voor uw tent of caravan. Of ontbijten 
op het terras van uw B&B of vakantiewoning en ’s avonds wegdromen 
bij de ondergaande zon, genietend van een glaasje wijn met een stukje 
boerenkaas. Mogelijkheden om te overnachten zijn er voldoende. 
Slaepe in Bossele is slapen op een plek waar het ’s nachts nog echt 
donker en stil is. 
 
In het landschapspark is het prettig kamperen op één van de grotere of 
kleinere campings. Natuurlijk kunt u ook terecht op een vakantiepark 
of bij een gezellig Bed & Breakfast. Kijk voor een complete lijst van alle 
overnachtingsmogelijkheden achter in deze gids. 

Campings 
Comfortcamping en vakantiepark Scheldeoord ligt op het zuidelijkste 
puntje van Zuid-Beveland, aan de voet van de dijk bij Baarland. Deze 
Ardoercamping beschikt over een overdekt zwembad, restaurant en een 
strandje aan de Westerschelde. 

Camping Stelleplas bevindt zich in het gelijknamige recreatiegebied bij 
Heinkenszand. De camping grenst aan een groot water, ‘de Stelleplas’. 

Slaepe in 
Bossele

Overnachten
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Droomnachten Vakantiepark
Vakantiepark Hof van Zeeland is een knus park, verscholen in het groen 
aan de Stelleplas, dichtbij Heinkenszand. Naast het park ligt het, voor de 
parkgasten gratis, verwarmde openluchtzwembad ‘Stelleplas’, met drie 
zwembassins en een spannende glijbaan. Dit zwembad is geopend van 
begin mei tot begin september. 

Bed & Breakfast 
Landschapspark Borsele is een echte Bed & Breakfast streek. In deze 
B&B’s wordt u gastvrij onthaald. U slaapt in oude boerenhofjes, prachtige 
landhuizen of knusse bakhuisjes. Iedere Bed & Breakfast heeft een geheel 
eigen karakter. Het ontbijt is vaak rijkelijk voorzien van verse (streek) 
producten. 

Slaepe in een BOB 
Overnachten in een BOB (Bijzondere Overnachtingsplaats Borsele) is 
zoals de naam al doet vermoeden een echt bijzondere ervaring. U kunt 
dit meemaken in een woodlodge op Camping De Zwaakse Weel en in een 
omgebouwde kiosk op het terrein van de Buffer in Hoedekenskerke. Ook 
staat er een BOB onderaan de Everingse Binnendijk, een oude binnendijk 
tussen Ellewoutsdijk en Baarland. Slaepe in een Bosselse BOB is een 
unieke ervaring! 

Minicampings
Kiest u voor een minicamping, dan kiest u voor kleinschaligheid, een 
idyllische omgeving en een persoonlijke benadering. De minicampings in 
Borsele zijn de ideale plaats om het platteland van dichtbij mee te maken. 
Wakker worden met het geluid van de vogels, krekels en ruisende bomen. 
Ergens in de verte luidt een kerkklok. Voor iedere rustzoeker is een 
minicamping een aanrader. 

Uniek is Minicamping Zwaakse Weel. Het terrein ligt in het hartje van 
natuurgebied Zwaakse Weel. Deze kleinschalige camping gaat helemaal 
op in het landschap. Het terrein is autoluw met rust en ruimte en ideaal 
voor kinderen. Alleen de passerende Stoomtrein Goes-Borsele kan de 
stilte doorbreken. 

Nieuw: Camperplaatsen
Op zes unieke locaties is bij wijze van proef ruimte voor een klein aantal 
campers. De camperplaatsen hebben beperkte voorzieningen, maar u 
staat wel op unieke plekjes in het landschapspark!  
Meer info: www.campercontact.com 

Camperpark De Bloesem
Camperpark De Bloesem is gelegen in de polder tussen Oudelande en 
Driewegen. Door de landelijke ligging is het er heerlijk rustig en kunt u 
genieten van de ruimte om u heen. Het camperpark heeft plaats voor 
25 campers. Alle plaatsen zijn voorzien van stroom. Op het servicepark 
is het mogelijk water bij te vullen en uw vuilwatertank te legen. Er zijn 
verwarmde sanitaire voorzieningen en er is een WIFI-zone. 
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Kopje?

Landschapspark met  
muziek, cultuur en sport
Op cultureel, muzikaal en sportief vlak heeft Landschapspark Borsele 
veel te bieden. Vergader- en sportcentrum ‘De Stenge’ in Heinkenszand 
toont in het theaterseizoen diverse voorstellingen. Deze zijn te 
boeken via www.theatersaanzee.nl. Er is een aantrekkelijk aanbod 
van amateur- en kleinkunst. Daarnaast zijn verschillende Borselse 
muziekfestivals al jaren een begrip in Nederland. Dat geldt ook voor 
een aantal culturele festivals en sportieve topsport evenementen. 
Normaal zouden we dus zeggen: deze mag u niet missen! Echter 
vanwege de coronamaatregelen is het onzeker wat er door kan gaan 
al dan niet in aangepaste vorm. We vertellen u hier toch graag over de 
happenings waar het landschapspark trots op is en die u ooit een keer 
zou moeten bezoeken. Mocht het dit jaar niet mogelijk zijn dat weet u 
waar u alvast voor 2022 naar uit kan kijken. 

Kijk op www.landschapsparkborsele.nl voor het complete en meest 
actuele overzicht met daarbij ook de geplande data.

Bruisend Borsele

KWADENDAMME BLUESFESTIVAL
Sinds 1993 is Kwadendamme ieder jaar één weekend lang 
‘Bluestown’. Dit festival, altijd in het 2e weekend van mei, 
geniet internationale bekendheid en telt mee in het Europese 
bluescircuit. Niet alleen vanwege de geweldige sfeer en 
kleinschaligheid, maar ook door de internationale line-up! 
Duizenden bezoekers uit heel Europa weten de weg naar 
Kwadendamme te vinden om te genieten van de pure blues! 

STRAATTHEATER EN KINDERMARKT
Tijdens het Klomppop festivalweekend kunt u op 
zondagmiddag naar het leukste straattheater van Zeeland. 
De straattheatermiddag is onderdeel van dit bijzondere 
familiefestival. Een grote braderie met kindermarkt start 
al in de ochtend en in de middag is Ovezande het decor van 
komisch straattheater, acrobaten, zonderlinge loopacts en 
een heuse poppenkast. Het muzikale programma bij de 
grote tenten loopt door tot ’s avonds laat.
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KLOMPPOP FESTIVALWEEKEND OVEZANDE 
Een muziekfeest van formaat met nationale en internationale 
muzikanten. 
Het festival is laagdrempelig en een event voor iedereen! 
Het publiek varieert van pubers met hun ouders tot oude 
bluesrockers. 

Kijk voor meer 
informatie over  
dit festival op
www.klomppop.nl 



CULTUUR, VRIENDSCHAP EN LEVENSBESCHOUWING IN 
ELLEWOUTSDIJK 
Cultureelcentrum ’t Kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk aan de Van 
Hattumstraat 5, biedt het hele jaar door een uitgebreid en gevarieerd 
kunstzinnig programma. Het Zeeuwse dialect heeft daarin een 
prominente plaats. Elke 3e zondag van de maand (behalve juli 
en augustus) is er een oecumenische dienst in het Zeeuws met 
muziek, zang en voordracht. Deze laagdrempelige bijeenkomst is 
voor iedereen toegankelijk. ‘t Kerkje organiseert nog veel meer o.a. 
om de twee maanden een tentoonstelling. Werk van professionele 
kunstenaars wordt afgewisseld met het werk van amateurs.
Ook voor al deze activiteiten geldt dat doorgang afhankelijk is van de 
corona-maatregelen. Op de website www.ellesdiek.nl vindt u het 
totale culturele programma en de openingstijden. 

TOPSPORT BIJ 
JUMPIN’ DE WEEL
Jumpin’de Weel is een populair 
paardensportevenement, dat 
ieder jaar duizenden bezoekers 
trekt. Er nemen ruiters deel uit de 
subtop van Nederland en België. 
Paardensportliefhebbers kunnen 

hier genieten van spring-, dressuur- en menwedstrijden. Voor een groter 
publiek zijn er in de weekeinden aantrekkelijke extra activiteiten zoals 
een streekmarkt en oogstdemonstraties met oude landbouwmachines en 
trekpaarden. Voor kinderen is er op het terrein een grote kinderboerderij 
met veel aaibare dieren, zoals ezels, konijnen en alpaca’s. Het is een echte 
‘beestenboel’ tijdens Jumpin’de Weel. 
Het wedstrijdterrein van Jumpin’de 
Weel ligt aan de Ambtsherendijk 
tussen Nisse en Ovezande, een 
unieke locatie in het prachtige 
Landschapspark Borsele. Toegang 
gratis! http://jumpindeweel.nl/

Provincie Zeeland heeft Jumpin’de Weel aangemerkt als topsportevenement.  
Het niveau start bij de jongste deelnemers, die de wedstrijden rijden op hun pony’s, 
tot uitdagende wedstrijden voor de internationale subtop. 

DAG VAN HET LANDSCHAPSPARK – 
5 JUNI 2021
Ontdek Landschapspark Borsele op deze dag waar diverse 
activiteiten verspreid door het landschapspark plaatsvinden. 
Van een een agrarische fietstocht en van speciaal uitgezette 
wandelingen tot streekproeverijen. 
Ga met de Stoomtrein heen en de Zomerbus weer terug.  
Mis het niet! Kijk op www.dagvanhetlandschapspark.nl 

Muziekfestival Nisse & Dialecten-
festival is een driedaags evenement 
met artiesten, kunstenaars, lekker 
eten en drinken, ‘Lekker uit Zeeland’-
markt, lifestyle, vintagemarkt, rock & 
roll en oldtimers! Een ware festival-
sfeer op het rustieke Dorpsplein en in 
de monumentale Mariakerk van Nisse! 
Van folkpop tot jazz, van wereldmuziek 
naar zang of gesproken woord in een 
streektaal of dialect en natuurlijk ook 
in het Zeeuws! www.pastorale.nl 

OELJEBROELJE
Op de binnenplaats van Fort Ellewoutsdijk wordt dit knusse 
festival als het ware omarmd door de kazematten van het fort. 
Het staat garant voor genieten van livemuziek en kunst van 
Zeeuwse bodem. Daarnaast kan het fort worden bezichtigd. 
Entree is gratis. Het fort is rolstoelvriendelijk. 

MUZIEKFESTIVAL NISSE & DIALECTENFESTIVAL

Bruisend Borsele
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Bruisend Borsele

DE ZEUMER GAE BEGUNNE 
IN HEINTJESSANT! 
De aftrap voor de zomervakantie begint 
met de Langste Braderie van Zeeland!  
De lange Dorpsstraat van Heinkenszand 
staat vol kramen en er zijn demonstraties 
en optredens. De traditionele kermis staat 
op het Stengeplein. 
www.winkelcentrumheinkenszand.nl 

BRZB–ROUTE: 
BROCANTE EN ANDERE 
BIJZONDERE SPULLEN 

De BRZB, Bijzondere Route 
Zuid-Beveland, gaat langs 
bijzondere adresjes op het 
gebied van verschillende 
woonstijlen. Hij wordt twee 
keer per jaar aangeboden op 
de laatste zaterdag van april 
en de laatste zaterdag van 
oktober.

HIGHLAND GAMES BY 
THE SEA 
Rondom Brasserie ‘De 
Landing’ is het speelterrein 
voor de ‘Highland Games 
By The Sea’ ingericht met 
uitzicht op de druk bevaren 
Westerschelde. Spektakel 
en krachttoeren van stoere 
Zeeuwen en niet-Zeeuwen. 
Meer informatie op de 
Facebook pagina. 

EPZ OMLOOP VAN BORSELE
Zo’n 550 renners uit 20 verschillende landen verschijnen 
aan de start. Voor de Junior Vrouwen (Nations Cup) is dit een 
unieke driedaagse koers binnen Europa. Bij de Elite Vrouwen 

verschijnt de wereldtop met 
voormalige en toekomstige 
nationale, olympische 
en wereldkampioenen. 
Het evenement is sinds 
2018 vooral gericht op het 
vrouwenwielrennen. 

HIGHLAND GAMES

SCHELDESAFARI
Een bijzondere belevenis in Landschapspark Borsele is de 
Scheldesafari. Met een rib-boot de Westerschelde op en dan 
maar genieten van de zilte Zeeuwse lucht, het water om je heen 
en het landschap gezien vanaf de waterkant. De vaartocht is al 
een geweldige ervaring en dan ook nog zeehonden spotten.  
Zo kan de dag niet meer stuk. Kijk op www.scheldesafari.nl  
voor meer informatie en het bestellen van tickets.

Higland Games? Jazeker! 
Diverse teams strijden om 
het ‘Championship van 
Driewegen’. De sportvelden 
heten die dag ‘highland 
mores’. Highland Games 
vinden hun oorsprong in de 
Schotse clancultuur en ze 
stellen kracht, vaardigheid en 
uithoudingsvermogen op de 
proef. 
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Kom naar zwembad 
Stelleplas!

Duik in een 
wereld vol 
zwemplezier!
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Zwembad Stelleplas
Stelleweg 3  |  4451 RN Heinkenszand
Tel: (0113) 56 20 94
www.sportfondsenborsele.nl 

Geniete en vermaeke in Bossele! 
De beste attracties in  
Landschapspark Borsele

Bevrijdingsmuseum Zeeland - Nieuwdorp
Bevrijdingsmuseum Zeeland neemt u mee door de bewogen jaren van 
Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rode draad in dit verhaal is de 
‘Slag om de Schelde’. De hevige strijd in het najaar van 1944 tussen de 
Geallieerde en Duitse troepen om de controle over de Westerschelde, de 
belangrijke vaarweg naar de bevrijde haven van Antwerpen. Een vergeten 
strijd van groot belang voor de bevrijding van West-Europa! 
                                       
U maakt een reis door de geschiedenis: Van de opkomst van het fascisme en 
nazisme tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Van binnenvallende 
Duitse troepen, de Jodenvervolging, het verzet en uiteindelijk de Bevrijding! 
U leest persoonlijke verhalen en ontdekt stille getuigen van de oorlog op 
Zeeuwse bodem. In de zalen van het museum, maar ook buiten in het 
Bevrijdingspark dat het museum omringt. 
 
Tijdens uw rondgang ziet u de gevolgen van oorlogsgeweld, zowel onder 
soldaten als onder de burgerbevolking. Hun ellende, pijn, angst en verdriet 
zijn invoelbaar bij het zien van de vele foto’s en bij het lezen en beluisteren 
van hun getuigenissen. U maakt kennis met de oorlogservaringen van de 
zeelieden van de Koopvaardij en van de Nederlandse troepen, die na de 
Tweede Wereldoorlog werden uitgezonden naar Nederlands-Indië. 
 
Deze gebundelde verhalen vormen samen het fundament van 
Bevrijdingsmuseum Zeeland. Een plek om stil te staan bij het verleden 
en hiervan te leren voor een vreedzame toekomst. Want de lessen uit de 
Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd actueel! 

Openingstijden (onder voorbehoud van de corona-maatregelen): 
Zomerseizoen van 1 maart t/m 31 oktober 2021, dinsdag t/m vrijdag 
11.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
In de winter open op woensdag van 11.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. 
Groepen > 20 personen kunnen op afspraak het museum buiten de 
openingstijden bezoeken. Neem hiervoor contact op met het museum.
Op zondag, maandag en christelijke feestdagen gesloten.

Bevrijdingsmuseum Zeeland 
Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp 
0113 671 475, www.bmzeeland.nl
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De leukste uitjes

De meest originele manier om ons Landschapspark Borsele te bezoeken 
is door in te stappen in de Stoomtrein Goes-Borsele! U maakt een sprong 
terug in de tijd in dit rijdende museum. De trein rijdt van Goes naar het 
historische stationnetje van Hoedekenskerke. Er is een tussenstop op 
station Kwadendamme. Hier kunt u uitstappen voor een bezoek aan 
Tropical Zoo of een wandeling door natuurgebied ‘De Zwaakse Weel’. 

Op het eindpunt Hoedekenskerke zijn leuke attracties te vinden in en rond 
‘De Buffer’. Binnen is een modelspoor te zien, een kleine tentoonstel-
ling over klederdracht en u kunt hier terecht voor een kopje koffie, lunch 
of lekkere snack. Een extra leuke attractie voor de ‘kids’ is de minitrein, 
waarop ze mogen meerijden. Wandel even naar het dorp en bezoek het 
authentieke ‘Wienkeltje van Wullempje’ met het lekkerste snoep uit groot-
moeders tijd. Dit winkelmuseum geeft met de orgineel ingerichte kamers 
een beeld van hoe er in de periode 1930-1950 geleefd en gewerkt werd! 

Stoomtrein Goes-Borsele
Dieseltrein
Naast de stoomtrein, rijdt er op bepaalde dagen een compact 
dieseltreintje. Deze dieselwagon maakt een aantal extra stops op 
de kleine stations van ’s-Gravenpolder-’s-Heer Abtskerke, Nisse en 
Baarland. Hierdoor heeft u meer mogelijkheden voor een bezoek aan 
andere kleinschalige attracties of voor een fraaie wandeling via het 
regionale wandelnetwerk. Vanaf station ’s-Gravenpolder - ’s-Heer 
Abtskerke kunt u bijvoorbeeld via onverharde paden wandelen naar 
de gerestaureerde ‘Hoeve van Van der Meulen’. Of stap uit in Nisse en 
bezoek het naast het station gelegen ‘Trekkermuseum’. 

Rijdagen
In juli en augustus rijdt de stoomtrein vrijwel dagelijks (met uitzondering 
van de vrijdag en zaterdag). In het voor- en naseizoen geldt een beperkte 
dienstregeling en rijdt de stoomtrein vooral op zondag. In het naseizoen 
worden de evenementen ‘Sporen naar het Verleden’ en ‘Stoompluimen 
in de Pluimweide’ gecombineerd in het weekend van 18 en 19 september. 
Lekker griezelen kan op 29 en 30 oktober in de Halloween-express. 
Kijk voor de exacte vertrektijden en dagarrangementen op  
www.destoomtrein.nl 

Trekker rieë: 
Landbouwhistorie voor liefhebbers 
In de begin jaren van de landbouwmechanisatie, direct na de eerste 
Wereldoorlog, werden trekkers in eerste instantie als aanvulling 
gebruikt op het werken met paard en wagen. In het Trekkermuseum 
kunt u, naast de oldtimer trekkers, de historie van de mechanisatie 
bekijken aan de hand van foto’s en een dvd-presentatie.  
Het Trekkermuseum vindt u aan de Koedijk 2 in ‘s Gravenpolder. 
Open van 1 mei t/m 31 oktober (in de weekenden en juli en aug di  t/m 
zo). Zie ook www.trekkermuseum-otmmz.nl of facebook.  
In de zomerperiode is dit museum met een dieselwagon te bereiken. 
Kijk op www.destoomtrein.nl 

Wienkeltje van 
wullempje

Dwars deu ’t land!
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Klompenmakerij 
Traas 
De enige ‘klompemaêker’ 
in Zeeland

Midden in Landschapspark Borsele aan de Westdijk 3 in Heinkenszand 
vindt u Klompenmakerij Traas. Het vakmanschap, dat hier al vier 
generaties wordt uitgevoerd, garandeert klompen met een goede pasvorm 
en een zorgvuldige afwerking. Kortom de beste kwaliteit. In de winkel 
vindt u naast klompen ook souvenirs, schoenklompen, cadeauartikelen en 
streekpoducten. U kunt hier ook terecht voor een kopje koffie/thee met wat 
lekkers, bij mooi weer heerlijk buiten op het terras.

Rondleidingen door de klompenmakerij
Heeft u (buitenlandse) gasten of zoekt u een leuk familie-uitje? Wilt u 
weten hoe een boom wordt verwerkt tot klompen? Reserveer eens een 
rondleiding. Zowel voor individuen als voor groepen. In juli en augustus zijn 
er iedere woensdag rondleidingen om 10:30 uur en 14:00 uur.

Van dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur.
Op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten. 
Voor meer informatie www.klompen.com

E-HARLIE TOURSE-HARLIE TOURS
Lekker ontspannen in de natuur of gezellig met 

een groepje vrienden genieten op één van  
onze prachtige locaties!

WWW.E-HARLIE.NL

Huurlocaties: 
Oudelande 

‘s-Heer Arendskerke 
Serooskerke (S-D) 

Sint-Annaland 
Wemeldinge 

Kruiningen

Lekker touren op een 
solex of e-bike!?!

Lekker touren op een 
solex of e-bike!?!

Huur op:    www.solexverhuur.info 
                  +31(0)113-656162 
Huur op:    www.solexverhuur.info 
                  +31(0)113-656162 
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Tropisch 
avontuur 
in het hart van 
Landschapspark Borsele 

Een tropisch avontuur in het hart van Landschapspark Borsele. 
Berkenhof Tropical Zoo is een overdekte tropische oase waar een 
spannend avontuur op u wacht. U betreedt hier even een andere wereld, 
een wereld waar oerwoudgeluiden en junglegeuren u letterlijk tegemoet 
komen… Van kleurige kameleons tot kleine aapjes, van papegaaien tot 
gifkikkers in de meest spectaculaire kleuren. De meer dan 50 diersoorten 
in de Tropical Zoo vormen samen een bont gezelschap en het mooiste 
van alles: u staat er gewoon middenin! Een paar keer per dag is er een 
natuurklas over een bepaald thema, bijvoorbeeld slangen of hagedissen. 
U of uw kinderen kunnen dan het betreffende dier ook aanraken of 
vasthouden voor een heel bijzonder fotomoment.

Speuren tussen 
fossielen en dino’s
Mega spannend is de oude mijngang 
waar kinderen fossielen kunnen 
vinden met behulp van een Oertijd 
speurtocht. Daarna staan ze oog in 
oog met de gigantische T-Rex en 
zijn tijdgenoten. Ook zijn hier allerlei 
‘prehistorische’ levende dieren te 
bewonderen.

Kidsjungle, 
Buitenspeelbos 
en Spettertuin
In de overdekte Kidsjungle 
van 1200 m2 kunnen kinderen 
klimmen in touwbruggen en 
klimtorens.  
Ze spetteren door de junglerivier en spelen op het zand en aan het water. 
Ook in het Buitenspeelbos, een heerlijke natuurspeeltuin in de buitenlucht, 
kunnen kinderen zich uitleven als een echte Indiana Jones. Splinternieuw 
is de Spettertuin. Een fantastische en kleurige waterspeeltuin in het 
insectenthema. Grote grassprieten met vlinders en libellen sproeien 
water. Het spektakelstuk is een grote lieveheersbeestemmer die kantelt 
met een grote splash. Kortom super fun en verkoeling in de buitenlucht.

Eén van de leukste uitjes van Zeeland! 
Berkenhof Tropical Zoo is al vele malen door de ANWB verkozen als één 
van de leukste uitjes van Zeeland. 

Kom zelf genieten van al dit tropisch vertier. Kijk op de website voor meer 
informatie. 

Berkenhof Tropical Zoo & Restaurant 
Langeweegje 10A
4434 NE Kwadendamme
0113-649729 / www.tropicalzoo.nl

De leukste uitjes
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De leukste uitjes

Een energiek 
bezoek! 

De naam Borsele is 
onlosmakelijk verbonden aan 
de kerncentrale. Maar weet 
u ook dat er een opslag- en 
verwerkingsfaciliteit voor 
radioactief afval gevestigd is 
in de gemeente Borsele?  
De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enig 
bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen, 
verwerken en op te slaan. 
 

Radioactieve stoffen en straling worden op veel plaatsen toegepast. 
Het meest bekend is het gebruik van straling en radioactiviteit voor de 
opwekking van elektriciteit in een kernenergiecentrale en toepassingen in 
de gezondheidszorg. Andere voorbeelden zijn gebruik in meetapparatuur 
in de weg- en waterbouw, in sterilisatieprocessen in de voedsel- en 
medische industrie en voor het controleren van lassen en het drogen 
van inkt op drankkartons. Al deze voor mensen nuttige zaken creëren 
radioactief afval. Voor de opslag daarvan heeft COVRA een terrein van 20 
hectare met vijf opslaggebouwen, een afvalverwerkingsgebouw en een 
kantoorgebouw.
 
Het meest markante gebouw is het knaloranje HABOG met daarop 
Einsteins’ beroemde formule E = MC2. Dit dient als opslag voor 
hoogradioactief afval. Daarnaast zijn er opslaggebouwen voor laag- en 
middelradioactief afval. Wilt u zelf eens een kijkje nemen achter de 
schermen bij COVRA? Dat kan! U kunt zich met een groep of individueel 
aanmelden voor een bedrijfsrondleiding. Kijk voor meer informatie en de 
actuele maatregelen en beperkingen vanwege COVID-19 op de website 
van COVRA: www.covra.nl.

Ook buiten de grenzen van het landschapspark heeft Zeeland 
veel te bieden. We geven u hier graag enkele tips.

Goes
De stad Goes staat bekend als het winkelhart van Zeeland. Een bezoekje 
aan de besloten binnenhaven met historische pandjes kan mooi 
gecombineerd worden met een middagje shoppen. De Grote Markt 
is autovrij en dé centrale plek van de binnenstad waar op dinsdag de 
weekmarkt wordt gehouden. Hier vindt u ook het monumentale stadhuis. 
Wilt u wat meer weten over ruim 600 jaar stadsgeschiedenis of over 
de historie van het omliggende gebied dan is Historisch Museum de 
Bevelanden een aanrader. Hier vindt u ook de ‘Nachtwacht van Goes’, vier 
levensgrote schilderijen van de Goese schutters. De vele horeca in en om 
het centrum nodigt uit tot het pakken van een terrasje. 

Rondom het 
landschapspark

 

Singelstraat 13  l 4461 HZ  Goes l  www.hmdb.nl    

Annie M.G.Schmidtsingel 1 

4421 TA Kapelle 

B
Bekijk ook onze  

museumtuin met wel 170 verschillende  
appelbomen, perenbomen en kleinfruit!

www.fruitteeltmuseum.nl 
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Bekijk ook onze  

museumtuin met wel 170 verschillende  
appelbomen, perenbomen en kleinfruit!

www.fruitteeltmuseum.nl 

Winkelen in het winkelhart van Zeeland | Meevaren op 
de Zeehondensafari’s | Bezoek Bierbrouwerij Slot Oostende |
Een ritje met de Stoomtrein Goes-Borsele | Bezoek het 
museum, tropisch regenbos of de gezellige Goese horeca

www.goesisgoes.nl

Noord-Beveland
Het eiland ten noorden van het landschapspark is Noord-Beveland. Het 
wordt gekenmerkt door weidsheid, je kunt van bijna overal ver kijken. U 
ervaart hier nog het eilandgevoel ondanks de vaste oeververbindingen. 
Met wel 50 kilometer kust kunt u hier prachtig fietsen en wandelen langs 
de overgang tussen land en water. Hier treft u gelegen aan de Noordzee 
ook het Banjaardstrand, al vele malen uitgeroepen tot schoonste strand 
van Nederland.

Veerse Meer
Als je vanuit het landschapspark naar het noorden gaat dan komt 
u vanzelf uit bij het Veerse Meer. Deze vroegere zeearm is na de 
Watersnoodramp aan twee kanten afgedamd als onderdeel van het 
Deltaplan. Tegenwoordig staat het bekend als zeil- en windsurfparadijs 
met een totale lengte van wel 25 kilometer. Tussen Wolphaartsdijk en 
Kortgene kunt u met een pontje overvaren. 

Yerseke
Is het mossel- en oesterdorp van Zeeland gelegen aan Nationaal Park  
Oosterschelde. De oesterputten stammen uit eind 19e eeuw. U kunt er 
een rondleiding krijgen en u natuurlijk te goed doen aan het beroemde 
zeebanket.

Klok’uus
Net aan de andere  
kant van de A58 ligt  
het Klok’uus een 
supergrote binnen-  
en buitenspeeltuin.  
Het overdekte deel is 
volledig in de stijl van een 
boeren-speelschuur.  
Buiten wacht het avontuur met 
een klimparcours en bungee-
jump-trampolines.  
Er zijn aparte zones voor 
peuters en kleuters.
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Bosselse durpen
De parels van 
Landschapspark Borsele

Baarland
Baarland is een dorp met een lange historie. De veertiende-eeuwse 
Nederlands-Hervormde kerk en de oude woonhuizen uit de zeventiende 
en achttiende eeuw herinneren daaraan. Het gezellige dorpspleintje met 
muziektent wordt omringd door prachtige lindebomen die in het voorjaar 
en zomer het sfeerbeeld bepalen. De Westerschelde is vlakbij, maar het 
dorp ligt veilig achter de dijk. Aan de weg richting Oudelande liggen de 
fundamenten van het 14e eeuwse kasteel Hellenburg. 

Borssele
Een karakteristiek dorp in 
een rechthoekige polder. De 
geometrische opzet en het 
rechthoekige stratenplan 
zijn uniek in Nederland. Het 
markante ontwerp van de 
Goese burgemeester Cornelis 
Soetwater, maakte het dorp 
in de zeventiende eeuw al 
‘modern’. Tegenwoordig draagt 
Borssele de titel ‘beschermd 
dorpsgezicht’. Het dorpsplein is 
omringd door bomen, perkjes, 
mooie oude huizen en een kerk. 
De vaete, een drinkplaats voor 
het vee, is aangelegd na de 
herstelinpoldering in 1616. 

Buiten het dorp ligt de ‘Berg van Troje’. Deze terp is een overblijfsel 
van het kasteel uit 1234 van de eens zo machtige Heren van Borselen. 
Tegenwoordig staat hier een ‘klapbank’ met een ingebouwd audiosysteem 
waarmee u verhalen kunt horen over het verleden. In de oude polder 
tussen Borssele en de Westerschelde is een nieuw natuurgebied 
aangelegd met een natuurpad. In dit gebied broeden o.a. lepelaars. 

Ommetje Borssele polder 
& Hans Warren – 13,3 km.
Startpunt: Kwekerij Sluishoek, 

Jurjaneweg 5, Borssele
Meer dan 13 kilometer poëzie is 
vereeuwigd via de pennenvruchten 
van Hans Warren.
De route van dit ommetje is 
aangegeven met gele pijltjes en een 
icoontje van een opengeslagen boek. 

Onze 15 dorpen met vaak bijzondere pleinen liggen als knooppunten 
in de oude polders. Om de aantrekkingskracht van de Borselse dorpen 
te versterken, is er door de jaren heen veel werk gemaakt van de 
herinrichting. Hierbij stond het behoud van de oorspronkelijke vorm en 
historische waarde van de bebouwing voorop. Onze ‘Bosselse durpen’ 
blijven echte pareltjes. 

De dorpen ontstonden in de voorbije eeuwen, ingebed in het polder-
landschap. De vorm van de bebouwing is in te delen in vier dorpstypen; 
kerkringdorp uit de Middeleeuwen (Oudelande), kerkringdorp met 
plein (Nisse), planmatig dorp op basis van totaal ontwerp (Borssele), 
straat- of dijkdorp (Heinkenszand). Veel meer informatie over het 
ontstaan van onze dorpen, polders en pleinen vindt u in het prachtige 
boek “Polders en Pleinen” van Landschapspark Borsele. Dit boek is 
verschenen ter ere van 30 jaar ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit 
van dorpen en polders in de gemeente Borsele. 
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Driewegen 
Driewegen is gebouwd op vruchtbare grond. Dit ziet u terug in de vele 
fruitteeltbedrijven in de directe omgeving. Bijhorende monumentale 
boerderijen getuigen van een rijk verleden. De inrichting van het dorp 
kenmerkt zich door het gevecht tegen de zee, waar men dankzij veel 
strijdlust, welvarend uit is gekomen. Naast het voormalige gemeentehuis 
heeft het een hervormd kerkje uit 1678. Dit is één van de eerste 
reformatiekerken van Zuid-Beveland. 

’s-Gravenpolder 
‘s-Gravenpolder ligt centraal in het Zeeuwse landschap en wordt 
omringd door boomdijken en boomgaarden. Het forensendorp is één 
van de grotere dorpen en populair vanwege de ligging naast Goes en 
snelweg A58. In het centrum staat de gotische Nederlands-Hervormde 
kerk uit de veertiende eeuw. Aan de rand van het dorp vindt u de 
oude korenmolen ‘De Korenhalm’. Het moerasgebied de ‘Zwaakse 
Weel’ loopt bijna door tot aan het dorp. Een aanrader voor een mooie 
wandeling of fietstocht.

Ommetje: Vliedberg - 3,3 km
Startpunt: Trekkersmuseum, 
Koedijk 2, ‘s-Gravenpolder
Door hobbelige weilanden met 
meidoorn langs een oud spoor.
De route van dit ommetje is 
aangegeven met gele pijltjes en een 
icoontje van een vliedberg.

Ommetje: Zwake - 4 km 
Startpunt: Centrum bij de kerken
Dit ommetje leidt langs de 
Zwaakse Weel, een zeearm die 
vroeger druk bevaren werd.
De route van dit ommetje is 
aangegeven met gele pijltjes en 
een icoontje van een schip.

Ommetje Zeeuwse 
Riempjesroute - 2 km
Startpunt (+ folder): Saartjes Theetuin  
of Kerkje van Ellesdiek.
Route met op 13 plaatsen Zeeuwse 
Riempjes (gedichtjes). 
De route van dit ommetje is 
aangegeven met een rode markering. 

Ellewoutsdijk
Een getijdenjachthaventje, een stoer fort en mooie natuurgebieden; 
Ellesdiek mag dan het kleinste dorp in Landschapspark Borsele 
zijn, het is zeker niet het 
minste. Gezichtsbepalend 
zijn twee herenhuizen in 
parkachtige tuinen. Achter 
de hoge Westerscheldedijk 
liggen de natuurgebieden 
Zuidgors, de slikken van 
Everingen en de inlagen van 
1887 en 2005, eigendom van 
Natuurmonumenten. Pal achter 
de zeedijk ligt Fort Ellewoutsdijk 
met daarachter buitendijks het 
jachthaventje. 

Bosselse durpen
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’s-Heerenhoek
‘s-Heerenhoek is één van de grotere kernen van de gemeente Borsele. 
Het dorp is, vooral bij jongeren, bekend om zijn uitgaansmogelijkheden. 
Wie carnaval viert in Landschapspark Borsele, kan dit dorp niet 
overslaan. ’s- Heerenhoek is als woonplaats ontstaan na de inpoldering 
van de Borssele Polder in 1616. Het heette toen Calishoek. In het centrum 
van het dorp staat de uit 1870 daterende neogotische Roomse kerk.

Heinkenszand
Heinkenszand is de grootste kern in 
Landschapspark Borsele en het bestuurlijk 
centrum van de gemeente Borsele. Het is 
een dorp met ca. 6.000 inwoners, die uit alle 
delen van Nederland komen. Velen van hen 
werken in het haven- en industriegebied ’t 
Sloe, genoemd naar een oud ingepolderd 
schorengebied. Het dorp herbergt één van 
de laatste klompenmakers in Nederland; 
klompenmakerij Traas. 

Heintjessant vervult, onder andere door 
het royale winkelaanbod, een regiofunctie. 
De langgerekte Dorpsstraat start aan de 
westkant bij de fraai gerestaureerde molen 
‘De Vijf Gebroeders’. Aan de oostkant ligt het 
authentieke gebied van het oude buiten ‘Landlust’.
Het dorpsommetje dat start bij de molen is een echte aanrader. 
Het voert u via het Sloepad, een voormalige spoorlijn, langs de 
geschiedenis van de oude polders. Op de kruising Sloepad/Westdijk 
ziet u ca. 50 meter verderop de fabriek met winkel van Klompenmakerij 
Traas (Westdijk 3). Informatiebordjes onderweg vertellen het verhaal 
van de inpoldering en de bijzondere namen van de polders. De 
Roomse begraafplaats bij de Heilige Blasiuskerk heeft een kleine 
Lourdes grot. Aan de toegang van de kerkdreef staan twee hekpijlers 
met schilddragende leeuwen van voormalig Slot Barbestein. Bij de 
Stelleplas, aan de oostkant van het dorp, vindt u een buitenzwembad, 
camping en vakantiepark. 

Ommetje:  
’t Ouweland - 6,5 km
Startpunt: Molen de Vijf 
Gebroeders
Langs het Sloepad, over 
dijken, de oude polders en 
de Stelleplas.
De route van dit ommetje 
is aangegeven met gele 
pijltjes en een icoontje 
van het wapen van 
Heinkenszand.

’s-Heer Abtskerke
’s Heer Abtskerke is vernoemd naar 
de Abten van de abdij in Middelburg, 
waartoe het dorp in de Middeleeuwen 
behoorde. Schrabbekercke ligt in het 
natuurgebied ‘De Poel’ aan de rand 
van een ‘ganzengebied’. De kerk, een 
rijksmonument, staat centraal in de 
mooie dorpskern. De monumentale 
bakstenen kruiskerk en de toren 
van 33 meter bepalen al sinds de 
Middeleeuwen het silhouet van het 
dorp. Even buiten het dorp ligt de 
prachtige gerestaureerde Hoeve 
Van der Meulen, één van de oudste 
boerderijen in Zeeland met bakkêêt 
en varkenskot. 

Bosselse durpen

Ommetje: 
‘Schrabbekercke’ - 2 km
Startpunt: Op de Kerkring
Loopt buiten het dorp om langs  
de antieke boerderij ‘Hoeve Van 
der Meulen’ en door een oud 
boerenlandschap. 
De route van dit ommetje is 
aangegeven met gele pijltjes en  
een icoontje van een kerk.
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Kwadendamme
Kwadendamme is omgeven door 
polders met mooie boomdijken, 
weeltjes en plassen. Vooral 
natuurgebied ‘De Zwaakse Weel’ is 
schilderachtig gelegen net buiten het 
dorp. De neogotische Roomse kerk 
uit 1902 domineert het dorp en vormt 
samen met de Roomse begraafplaats 
de weerspiegeling van het karakter 
van het dorp. Stoomtrein Goes-Borsele 
heeft hier een halte en ook kunt u hier 

terecht voor Berkenhof Trpoical Zoo dat meerdere keren door de ANWB 
onderscheiden is als ‘leukste uitje van Zeeland’. In het centrum van het 
dorp staat een informatiepaneel over de routes van het Streekeigenpad 
die hiervandaan starten. 

Hoedekenskerke 
Dit dorp is het eindpunt van de stoomtrein Goes-Borsele. Het dorp 
ligt direct aan de Westerschelde. Vanaf de dijk en het buitendijkse 
havenplateau ziet u Zeeuws-Vlaanderen liggen en de contouren van 
de haven van Antwerpen. Het drukke scheepvaartverkeer van en naar 
Antwerpen vaart hier dicht langs de kust 
voorbij. 
Door een dijkval in 1782 ontstond een 
natuurlijke haven, die tot 1979 gebruikt 
werd als veerhaven en nu een jachthaven 
is. In het oude dorp is een bezoekje aan  
‘t Wienkeltje van Wullempje, een must!  
Aan de westkant van het dorp vindt u 
molen ‘De Kouter”. In park De Pluimweide, 
naast het museale stationnetje van 
Stoomtrein Goes-Borsele, rijdt een heuse 
minitrein op een spoor van 800 meter. 

Ommetje: ‘Het 
Odekijnspad’ - 2 km
Startpunt: Station 
Stoomtrein – restauratie 
De Buffer
Geniet van het uitzicht  
over akkers en de Wester-
schelde en loop terug door 
een perenboomgaard.
De route van dit ommetje 
is aangegeven met gele 
pijltjes en een icoontje van 
een eend.

Bosselse durpen Lewedorp
Als u ‘t Lewedurp binnenrijdt, ziet 
u op een sokkel een bronzen beeld 
van een schaap. Wie goed kijkt ziet 
iets ongewoons aan het schaap. 
Wilt u weten wat dat is? Ga dan 
eens kijken! Hoewel Lewedorp het 
jongste dorp van Borsele is, behoort 
het met ruim 1.760 inwoners tot 
de grotere kernen. Het dorp kwam 
tot ontwikkeling aan het begin van 
de vorige eeuw. Als u bij Lewedorp 
richting Veerse Meer aanhoudt, 
komt u bij Zeeland Airport en 
recreatiegebied De Piet. 

Nieuwdorp
‘t Nieuwedurp bestaat uit een 
schilderachtige dorpsring 
uit de 17e eeuw met een 
gereformeerde kerk uit 
1841. In Nieuwdorp is het 
Bevrijdingsmuseum Zeeland 
met het Bevrijdingspark een 
echte publiekstrekker. In het 

museum staat de ‘Slag om de Schelde’ centraal. In het najaar van 1944 
staken de Geallieerden de Westerschelde over om de toegangsroute 
naar Antwerpen in handen te krijgen. 

Ommetje: 
‘Bonifacius’ - 5 km
Startpunt: Centrum, bij de 
supermarkt (Attent)
Boomgaarden, akkerland, 
veldjes met schapen. In de 
oude polders staan mooie 
historische boerderijen 
en hier tref je talrijke ver-
wijzingen naar de Heilige 
Bonifacius aan.
De route van dit ommetje is 
aangegeven met gele pijltjes 
en een icoontje van silhouet 
van Bonifatius.
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Ovezande
Een typisch dijkdorp met huizen 
an den diek. Aan het kerkplein het 
‘Witte kerkje’, oorspronkelijk een 
Nederlands-Hervormde kerk uit 
de 15e eeuw. Het is nu eigendom 
van een particulier en in gebruik 
als ruimte voor trouwerijen en 
cultuurprojecten. Tegenover de 
kerk staat een oude herberg uit 
1645. Ieder jaar wordt Ovezande 
een weekend lang een festivaldorp 
tijdens Klomppop met straatfestival. 

Oudelande
Omringd door boomgaarden, akkers 
en dijken ligt dit kleine kerkringdorp 
met als meest karakteristieke 
eigenschap de leilinden langs de 
straten. Bij de 15e-eeuwse kerk 
staat een oude kastanjeboom 
met ‘klapbanke’. Hierop werden 
van oudsher de dorpsroddels 
uitgewisseld. Oudelande stamt al uit 
de Middeleeuwen. Valt u het op dat 
er nauwelijks verkeersborden staan, 
dat maakt het fraaie dorpsgezicht nog 
mooier! 

Nisse
Nisse is één van de kleinste, maar 
ook één van de mooiste kernen 
in Landschapspark Borsele. Het 
ligt midden in ‘De Poel’, een oud 
heggenlandschap en het heeft 
een prachtig dorsplein met fraai 
gerestaureerde woningen. Op dit 
plein, met een vaete uit 1750, staat de 
muziektent en de oude dorpspomp. Het 
oudste deel van het dorp, van oorsprong 
is het voormalige kasteelterrein uit 1205. 
Dit terrein was eeuwenlang toegankelijk 
via een poort. De contouren van de oude 
grachten en waterpartijen zijn nog altijd 
zichtbaar in het landschap. De Gotische 
kerk dateert uit de 15e eeuw. 

Ommetje: 
Ommetje van 
Ovezande - 8,6 km
Startpunt: Witte kerkje aan 
de Hoofdstraat
Kom meer te weten over 
de cultuur en historie van 
Ovezande en omgeving.
Dit ommetje is aangegeven 
met een rode markering.

Ommetje ‘Oudland’ - 
ca. 8 km 
Start: Op het mooie 
dorpsplein van Nisse 
– Startpaneel bij paal 
wandelknooppunt 83 
Wandeling door het 
prachtige ‘oudland’ rond 
Nisse, met meidoornhagen 
en onverharde binnendijken
De route van dit ommetje 
is aangegeven met gele 
pijltjes en een icoontje van 
het wapen van Nisse.

Fruitwandelroute - 
4,3 km 
Startpunt: Dorpshuis in 
het centrum – zie ook het 
routepaneel 
Voorheen de appel en 
peren route. Wandeling langs 
boomgaarden en landerijen.
De route van dit ommetje is 
aangegeven met gele pijltjes 
en een icoontje van appel 
en peer.

Bosselse durpen
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Saartje’s B&B
Overnachten in luxe B&B
Van Hattumstraat 3
4437 AG Ellewoutsdijk
Tel. +31 (0)113-548479
info@benbbijsaartje.nl
www.benbbijsaartje.nl

Tilias Bed en Breakfast
Kunstzinnig verslapen & vergaderen
Van Hattumstraat 14
4437 AG Ellewoutsdijk
Tel. +31 (0)6-43544279
remvandenbosch@gmail.com
www.tilias.nl 

Slapen in de 7de hemel
Luxe ingerichte 4-persoons 
vakantieappartement
Goesestraatweg 7
4431 CC ’s Gravenpolder
Tel. +31 (0)6-22005022
info@slapeninde7dehemel.nl 
www.slapeninde7dehemel.nl

Vakantiewoning “Deltahof”
Welgelegen 5-persoons 
vakantiewoning
Dijkstraat 6, 4437 AH Ellewoutsdijk
Tel.+31 (0)113-548455 /
Tel. +31 (0)6-20087358
info@vdploeg.eu
www.zeelandvakantiewoning.eu

Hof Driewegen
Landelijk gelegen vakantie 
appartementen en B&B
Van Tilburghstraat 2
4438 AK Driewegen
Tel. +31 (0)6-12044870
info@hofdriewegen.nl
www.hofdriewegen.nl

Nummer 49
Rustige, kleine minicamping  
met geheel vrijstaande 
stacaravan voor 4 personen
Schoondijksedijk 49
4438 AE Driewegen
Tel. +31 (0)6-29625688
info@nummer49.nl
www.nummer49.nl

Vakantieboerderij 
Het Vleugelhof
Prachtige Zeeuwse 
woonboerderij die ruimte 
biedt tot 14 personen
Vleugelhofweg 2 
4453 VD ’s-Heerenhoek
Tel. +31 (0)6-13971298
info@vleugelhof.nl
www.vleugelhof.nl

Vakantieappartement & 
Woodlodge Zwaakse Weel
Bijzonder overnachten 
midden in de natuur
Groenewegje 5
4434 RG Kwadendamme
Tel. +31 (0)6-26029988
info@campingzwaakseweel.nl
www.campingzwaakseweel.nl

B&B Het Noordland
Sfeervol overnachten in 
een prachtig gebied
Noordlandseweg 12
4451 RM Heinkenszand
Tel. +31 (0)6-50842197 /
Tel. +31 (0)6-54266611
info@bedandbreakfasthetnoordland.nl
www.bedandbreakfasthetnoordland.nl

Wij ontvangen u graag als onze gast.

in Landschapspark Borsele
Overnachten

in Landschapspark Borsele

Saartjes Thee- en Biertuin 
en Confiture
Rustige, besloten Thee- en Biertuin 
en verkoop van ambachtelijke, 
exclusieve confiture.
Van Hattumstraat 3
4437 AG Ellewoutsdijk
Tel. +31 (0)113-548479
info@benbbijsaartje.nl
www.benbbijsaartje.nl

Terras nummer 49
Tussen de fruitbomen genieten van 
huisgemaakt gebak, kleine lunch, 
speciale biertjes. Ook overdekt.
Schoondijksedijk 49
4438 AE Driewegen
Tel. +31 (0)6-29625688
info@nummer49.nl
www.nummer49.nl

Kaasboerderij “Ter Nisse”
Ambachtelijke kaasboerderij, 
boerderijterras en winkel met 
streekproducten, kaas en zuivel 
waaronder zelfgemaakt roomijs.
Zuidweg 8
4443 AB Nisse
Tel. +31 (0)113-649797
info@kbternisse.nl
www.ternisse.nl

Dorpshuis het 
M.J. Van Hattumhuis
Ook voor feestjes, partijen en 
catering
Zomerstraat 16
4437 AE Ellewoutsdijk
Tel. +31 (0)113-548200 /
Tel. +31 (0)6-55077677
Zeeuwsnetjesgeregeld@gmail.com
dorpshuis-mj-van-hattumhuis.
business.site/

Surf et Turf
Genieten van zon, zee(honden), 
hapje en drankje op 
Westerscheldeterras
Nieuwe Veerweg 16
4433 BB Hoedekenskerke
Tel. +31 (0)6-29012943
info@surfetturf.nl
www.surfetturf.nl 

Durpsuus Ter Nisse
Fiets, wandel en genietcafé  
het Durpsuus Nisse
Dorpsplein 28, 4443 AE Nisse
Tel. +31 (0)113-649596 /
Tel. +31 (0)6-21575099
durpsuusnisse@hotmail.com 
www.durpsuus.nl 

’t Wijland
Kom gezellig op de T
Platteweg 2
4438 AA Driewegen
Tel. +31 (0)6-25223105
www.t-wijland.nl 

Koek en Leut
Voor een kop koffie met wat 
lekkers of een heerlijke lunch
Dorpsplein 46
4443 AG Nisse
Tel. +31 (0)113-853188
koek&leut@stichtingkio.nl
www.koekenleut.nl

Levy’s Broodjes
Voor bijzonder smakelijke, 
vers belegde broodjes
Kerklaan 1d
4451 BE Heinkenszand
Tel. +31(0)6-88800012
info@levysbroodjes.nl
www.levysbroodjes.nl

Maak tijdens uw wandeling of fietstocht een stop bij één van de 
landelijke locaties. Geniet van de eigengemaakte lekkernijen...

Neem de smakelijke streekproducten ook eens mee voor thuis.

Voor een gastvrij onthaal op unieke locaties.  
Altijd met persoonlijke aandacht. 

Overheerlijke Stops
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Toeristische informatie

Comfortcamping Scheldeoord
Landingsweg 1, 4435 NR Baarland, 0113 - 639900
www.scheldeoord.ardoer.com, scheldeoord@ardoer.com

Hof van Zeeland
Hof van zeeland 175, 4451 RS Heinkenszand, 0113 – 562260
www.hofvanzeeland.nl, info@hofvanzeeland.nl

Natuurmonumenten - infopunt Zwaakse Weel
Zwaaksedijk 5, 4434 RD Kwadendamme, 0113 - 644044

Stichting Landschapspark Borsele
www.landschapsparkborsele.nl, stichting@landschapsparkborsele.nl

Goes is Goes
www.goesisgoes.nl

Bed & Breakfast / Vakantiewoningen

B&B bij Saartje
Van Hattumstraat 3, 4437 AG, Ellewoutsdijk, 0113 - 548479
www.benbbijsaartje.nl, info@benbbijsaartje.nl, 06 - 29484869

Nummer 49
Schoondijksedijk 49, 4438 AE Driewegen, 06 - 29625688
www.nummer49.nl, info@nummer49.nl

Vakantie-appartement Slapen in de 7de hemel
Goesestraatweg 7, 4431 CC s-Gravenpolder, 06 - 22005022
www.slapeninde7dehemel.nl, info@slapeninde7dehemel.nl

Tilias Bed & Breakfast
Van Hattumstraat 14, 4437 AG Ellewoutsdijk, 06 - 43544279
www.tilias.nl, remvandenbosch@gmail.com 

Vakantieboerderij Het Vleugelhof
Vleugelhofweg 2, 4453 VD ‘s-Heerenhoek, 06 - 13971298
www.vleugelhof.nl, info@vleugelhof.nl 

Vakantiewoning Deltahof
Dijkstraat 6, 4437 AH Ellewoutsdijk, 0113 - 548455
www.zeelandvakantiewoning.eu, info@vdploeg.eu, 06 - 20087358

B&B Het Noordland
Noordlandseweg 12, 4451 RM Heinkenszand, 06 - 50842197
www.bedandbreakfasthetnoordland.nl
info@bedandbreakfasthetnoordland.nl

Hof Driewegen
Van Tilburghstraat 2, 4438 AK Driewegen, 06 - 12044870
www.hofdriewegen.nl, info@hofdriewegen.nl 

Woodlodge / vakantieappartement Zwaakse Weel
Groenewegje 5, 4434 RG Kwadendamme, 06 - 26029988
www.campingzwaakseweel.nl, info@campingzwaakseweel.nl 

Heerlijke stops

Aziatisch Restaurant De Paradijsvogel
‘s-Gravenstraat 47, 4431 AA ‘s-Gravenpolder, 0113 - 313266
www.paradijsvogel.info, info@paradijsvogel.info

Café de Zak
Hoofdstraat 67, 4441 AB Ovezande, 06 - 50445826
www.cafedezak.nl, info@cafedezak.nl 

Wie, wat, waarLaat je inspireren door 
landschapsparkborsele.nl

Via www.landschapsparkborsele.nl
krijg je alle informatie toegankelijk en
overzichtelijk in beeld. Van evenementen en
overnachtingsmogelijkheden tot wandel- en
�etsroutes met complete kaartjes om
te downloaden. 

Landschapspark

Geeft je energie
Borsele

Kijk zelf voor nog veel meer op:

www.landschapsparkborsele.nl
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Compagnie Surf et Turf
Nieuwe Veerweg 16, 4433 BB Hoedekenskerke, 06 - 29012943
www.surfetturf.nl, info@surfetturf.nl

De Buffer
Waardweg 4, 4433 RW Hoedekenskerke, 0113 - 639183 
www.sgbdebuffer.nl, info@sgbdebuffer.nl

Kaasboerderij Ter Nisse
Zuidweg 8, 4443 AB Nisse, 0113 - 649797
www.ternisse.nl, info@kbternisse.nl 

Eeterij Scheldo’s
Landingsweg 1, 4435 NR Baarland, 0113-639226
www.eeterijscheldos.nl, horeca@scheldeoord.nl 

Saartje’s Thee- en Biertuin
Van Hattumstraat 3, 4437 AG Ellewoutsdijk, 0113 - 548479
www.benbbijsaartje.nl, info@benbbijsaartje.nl, 06 - 29484869

Scheldebrasserie De Landing
Zeedijk 7, 4435 NR Baarland, 0113 - 639226
www.scheldebrasseriedelanding.nl, info@scheldebrasseriedelanding.nl 

Dorpshuis ‘M.J. van Hattumhuis’
Zomerstraat 16, 4437 AE Ellewoutsdijk, 0113 - 548200 / 06 - 55077677
www.dorpshuis-mj-van-hattumhuis.business.site/, 
zeeuwsnetjesgeregeld@gmail.com 

Terras nummer 49
Schoondijksedijk 49, 4438 AE Driewegen, 06 - 29625688
www.nummer49.nl, info@nummer49.nl

Koek en Leut
Dorpsplein 46, 4443 AG Nisse, 0113 - 853188, www.koek-en-leut.nl

‘t Wijland
Platteweg 2, 4438 AA Driewegen, 06 - 25223105
www.t-wijland.nl, , 

Durpsuus Ter Nisse
Dorpsplein 28, 4443 AE Nisse, 0113 - 649596
www.durpsuus.nl, durpsuusnisse@hotmail.com

Dorpshuis D’n Ostpit
Vanderbijlparkstraat 1, 4436 AC Oudelande, 0113 - 548688
www.dorpshuis-oudelande.nl, info@dorpshuis-oudelande.nl 

Levy’s Broodjes
Kerklaan 1d, 4451 BE Heinkenszand, 0113 - 348516
www.levysbroodjes.nl, info@levysbroodjes.nl, 06 - 88800012

Attracties / bezienswaardigheden   
Berkenhof Tropical Zoo
Langeweegje 10A, 4434 NE Kwadendamme, 0113 - 649729
www.tropicalzoo.nl, info@tropicalzoo.nl 

Bevrijdingsmuseum Zeeland
Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp, 0113 - 671475
www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl, info@bmzeeland.nl

De Buffer
Waardweg 4, 4433 RW Hoedekenskerke, 0113 - 639183
www.sgbdebuffer.nl, info@sgbdebuffer.nl

Fort Ellewoutsdijk
Fortweg 2, 4434 AP Ellewoutsdijk, 0113 - 644044
www.natuurmonumenten.nl 

Wie, wat, waar

Historisch Museum De Bevelanden
Singelstraat 13, 4461 HZ Goes, 0113 - 228883
www.hmdb.nl, info@hmdb.nl

Klokuus
Wissekerkseweg 6 , 4458 SH ‘s-Heer Arendskerke, 0113 - 561306
www.klokuus.nl, info@klokuus.nl, 

Klompenmakerij Traas
Westdijk 3, 4451 RD Heinkenszand, 0113 - 561438
www.klompen.com, info@klompen.com 

Molen De Vijf Gebroeders
Slaakweg 1, 4451 RB Heinkenszand, 0113 - 561877
www.de5gebroeders.nl, de5gebroeders@zeelandnet.nl, 06 - 38900040

Stoomtrein Goes-Borsele
Albert Plesmanweg 23, 4462 GC Goes, 0113 - 270705
www.destoomtrein.nl, info@destoomtrein.nl

‘t Wienkeltje van Wullempje
Kerkstraat 26, 4433 AT Hoedekenskerke, 0113 - 403783
twienkeltje@gmail.com, 

Trekkermuseum
Koedijk 2, 4431 PK ‘s Gravenpolder, 0113 - 343720
www.trekkermuseum-otmmz.nl, info@trekkermuseum-otmmz.nl

Zwembad Stelleplas
Stelleweg 3, 4451 RN Heinkenszand, 0113 - 562094
www.sportfondsen.nl, info@zwembadstelleplas.nl 

Fruitteeltmuseum
Anne MG Schmidtsingel 1, 4421 TA Kapelle, 0113 - 344904
www.fruitteeltmuseum.nl, info@fruitteeltmuseum.nl 

Scheldesafari
Landingsweg 1, 4435 NR Baarland, 0113 - 405115
www.scheldesafari.nl, info@scheldesafari.nl

Kunst en Galeries 

Galerie ‘t Kunstuus
Dorpsstraat 43, 4451 BB Heinkenszand, 0113 - 562996
www.kunstuus.nl, info@kunstuus.nl, 

Kunstspeuren in de Zak
Dorpsstraat 43, 4451 BB Heinkenszand, 0113 - 562996
www.kunstspeurenindezak.nl, info@kunstspeurenindezak.nl

Kerkje van Ellesdiek
Van Hattumstraat 5, 4437 AG Ellewoutsdijk, 0113 - 548257
www.kerkje-ellesdiek.nl, , 

Culturele Raad Borsele
Stenevate 10, 4451 AA Heinkenszand, 0113 - 238328
www.cultureleraadborsele.nl

Campings en Vakantieparken

Vakantiepark Hof van Zeeland
Hof van zeeland 175, 4451 RS Heinkenszand, 0113 – 562260
www.hofvanzeeland.nl, info@hofvanzeeland.nl

Minicamping Buitenhof
Dekkersweg 3, 4456 NT Lewedorp, 0113 - 612305 / 06-22132677
www.camping-buitenhof.nl, campingbuitenhof@live.nl
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Wie, wat, waar

Minicamping De Krukel
Zeedijk 16, 4454 PW Borssele, 0113 - 352469 / 06 - 22108420
www.krukel.nl, info@krukel.nl

Minicamping de Lambrechtshoeve
Iseweg 4, 4436 NC Oudelande, 0113 - 352441 / 06 - 12207166
www.minicampinglambrechtshoeve.nl
info@minicampinglambrechtshoeve.nl

Minicamping de Toffe Peer
Weltevredendijk 1, 4438 NJ Driewegen
www.detoffepeer.com, detoffepeer@planet.nl

Minicamping ‘t Kwedammertje
Siguitsedijk 33, 4434 PM Kwadendamme, 0113 - 649700 / 06 - 20536864
www.kwedammertje.nl, camping@kwedammertje.nl

Minicamping Zwaakse Weel
Groenewegje 5, 4434 RG Kwadendamme, 06 - 26029988
www.campingzwaakseweel.nl, info@campingzwaakseweel.nl

Minicamping Nummer 49
Schoondijksedijk 49, 4438 AE Driewegen, 06 - 29625688
www.nummer49.nl, info@nummer49.nl

Comfortcamping Scheldeoord
Landingsweg 1, 4435 NR Baarland, 0113-639900
www.scheldeoord.ardoer.com, Scheldeoord@Ardoer.com

Camping-Vakantiepark Stelleplas
Stelleweg 1, 4451 RL Heinkenszand, 0113 - 563956
www.campingstelleplas.nl, info@campingstelleplas.nl

Camperpark De Bloesem
Kamerpolderdijk 1a, 4436 RH Oudelande, 06 - 30609301
www.camperparkdebloesem.nl, info@camperparkdebloesem.nl 

Winkels / dienstverlening
Bliek Tweewielers
Stationsweg 10, 4451 HK Heinkenszand, 0113 - 561203
www.bliektweewielers.nl, info@bliektweewielers.nl

Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand, 0113 - 561942
www.drukkerijdriedijk.nl, info@drukkerijdriedijk.nl 

Hubo ‘s-Gravenpolder
Spoorstraat 51, 4431 NK ‘s-Gravenpolder, 0113 - 312413
www.hubosgravenpolder.nl, info@hubosgravenpolder.nl

Interdelta Communicatie
Paardebloemstraat 8, 4451 TH Heinkenszand, 0113 - 568497
www.interdelta.nl, info@interdelta.nl, 06 - 33946514

Kwekerij Sluishoek
Jurjaneweg 5, 4454 PS Borssele, 0113 - 351729
www.kwekerijsluishoek.nl, info@kwekerijsluishoek.nl

Vergader- en sportcentra 
De Stenge
Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand, 0113 - 561865
www.destenge.nl

De Zwake
Egelantierstraat 8, 4431 EP ‘s Gravenpolder, 0113 - 316127
www.sporthaldezwake.nl

Oplaadpunten

Natuurmonumenten infopunt Zwaakse Weel
Zwaaksedijk 5, 4434 RD Kwadendamme, 0113 - 644044

Fort Ellewoutsdijk
Fortweg 2, 4437 AP Ellewoutsdijk, 0113 - 644044

Saartjes Thee- en Biertuin
Van Hattumstraat 3, 4437 AG Ellewoutsdijk, 0113 - 548479 / 06 - 29484869
www.benbbijsaartje.nl, info@benbbijsaartje.nl

Vergader- en congrescentrum De Stenge (met ION-lader)
Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand, 0113 - 561865
www.destenge.nl

Service en reparaties Bliek tweewielers
Stationsweg 10, 4451 HK Heinkenszand, 0113 - 561203
www.bliektweewielers.nl

Fiets- en solexverhuur

Minicamping Zwaakse Weel
Groenewegje 5, 4434 RG Kwadendamme, 06 - 26029988
www.campingzwaakseweel.nl, info@campingzwaakseweel.nl

PP Verhuur
Heinkenszandseweg 56a, 4451 RD Heinkenszand, 06 - 23547844
www.pp-verhuur.nl, ppverhuur@gmail.com 

Bliek Tweewielers
Stationsweg 10, 4451 HK Heinkenszand, 0113 - 561203
www.bliektweewielers.nl, info@bliektweewielers.nl

Solexverhuur Oudelande
Kamerpolderdijk 1a, 4436 RH Oudelande, 0113 - 656162
www.solexverhuur.info, info@solexverhuur.info

Comfortcamping Scheldeoord
Landingsweg 1, 4435 NR Baarland, 0113-639900
www.scheldesafari.nl, info@scheldesafari.nl

Supermarkten

Supermarkt Bruijs
Gevestigd op Comfortcamping Scheldeoord.
Landingsweg 1, 4435 NR Baarland, 06 - 12204066

Attent Verbeek
A. de Koningstraat 1, 4434 AG Kwadendamme, 0113 - 649208 

Coop
Klimoppplein 2, 4431 EJ ‘s Gravenpolder, 0113 - 323598

Jumbo
Stenevate 2, 4451 KB Heinkenszand, 0113 - 287720

Buurtgemak Toby & Bea
Hoofdstraat 47, 4441 AA Ovezande, 0113 - 655289

Durpswienkel Supervers
Havenweg 37, 4455 AM Nieuwdorp

Attent Supermarkt - De Kok
Burgemeester Lewestraat 7, 4456 AG Lewedorp, 0113 - 612474

Buurtgemak Jan Krijger
Wielingenstraat 2a, 4454 BL Borssele, 0113 - 354354
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Ambassadeurs van Landschapspark Borsele 
Comfortcamping Scheldeoord
Landingsweg 1, 4435 NR Baarland, 0113 - 639900
www.scheldeoord.ardoer.com, Scheldeoord@Ardoer.com 
Woodstock Coffee
Langeweegje 14, 4434 NG Kwadendamme, 06 - 52325594
Kwekerij Sluishoek
Jurjaneweg 5, 4454 PS Borssele, 0113 - 351729
www.kwekerijsluishoek.nl, info@kwekerijsluishoek.nl
Vakantiewoning Deltahof
Dijkstraat 6, 4437 AH Ellewoutsdijk, 06 - 12619539
nicolien@vdploeg.eu
Sportfondsen Borsele
Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand, 06 - 23160697
a.devos@sportfondsen.nl
B&B Heuvelhof
Oude Hoeveweg 8, 4444 SR ‘s Heer Abtskerke, 06 - 12202338
Minicamping ‘t Kwedammertje
Siguitsedijk 33, 4434 PM Kwadendamme, 0113 - 649700 / 06 - 20536864
www.kwedammertje.nl, camping@kwedammertje.nl
Minicamping Zwaakse Weel
Groenewegje 5, 4434 RG Kwadendamme, 06 - 26029988
www.campingzwaakseweel.nl, info@campingzwaakseweel.nl
Saartjes Thee- en Biertuin en B&B
Van Hattumstraat 3, 4437 AG Ellewoutsdijk, 0113 - 548479 / 06 - 29484869
www.benbbijsaartje.nl, info@benbbijsaartje.nl
Mindful Run De Bevelanden
Nassau Odijkstraat 5, 4451 AT Heinkenszand, 06 - 44608226
Dorpshuis ‘M.J. van Hattumhuis’
Zomerstraat 16, 4437 AE Ellewoutsdijk, 0113-548200 / 06-55077677
www.dorpshuis-mj-van-hattumhuis.business.site/, 
zeeuwsnetjesgeregeld@gmail.com
Minicamping de Krukel
Zeedijk 16, 4454 PW Borssele, 0113 - 352469 / 06 - 22108420
www.krukel.nl, info@krukel.nl
Vakantiepark Hof van Zeeland
Hof van zeeland 175, 4451 RS Heinkenszand, 0113 – 562260
www.hofvanzeeland.nl, info@hofvanzeeland.nl
Klompenmakerij Traas
Westdijk 3, 4451 RD Heinkenszand, 0113 - 561438
www.klompen.com, info@klompen.com
Vakantieboerderij Het Vleugelhof
Vleugelhofweg 2, 4453 VD ‘s-Heerenhoek, 06 - 13971298
www.vleugelhof.nl, info@vleugelhof.nl

18b

22a

22a

30c

18d

19

14b

Wie, wat, waar

Deze Toeristische Gids wordt u aangeboden door:
Minicamping De Krukel / www.krukel.nl
Minicamping ‘t Kwedammertje / www.kwedammertje.nl
Minicamping Zwaakse Weel / www.campingzwaakseweel.nl
Minicamping de Lambrechtshoeve / www.minicampinglambrechtshoeve.nl
Minicamping de Toffe Peer / www.detoffepeer.com
Minicamping Buitenhof / www.camping-buitenhof.nl
Minicamping Nummer 49 / www.nummer49.nl
Comfortcamping Scheldeoord / www.scheldeoord.ardoer.com
Hof van Zeeland / www.hofvanzeeland.nl
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Boerenlandroute west ca. 33 km.
Boerenlandroute zuid ca. 25 km.
Boerenlandroute oost ca. 25 km.

Fietsroutes:
Buitendijksfi etspad

Op basis van knooppunten:

Wandelroute (op basis van knooppunten):
Wandelroute Bloemdijken ca. 8,5 km. Volg de groene 
bordjes met de gele pijlen. De beschrijving vindt u op 
www.landschapsparkborsele.nl

Zie advertentie op dit paginanummerNr. 
AO Achterkant Omslag

BO Binnenkant Omslag

Winkel

Verblijfsaccommodatie

Attractie / Activiteit

Waardevol Bouwwerk / Beeld

Overig

Oplaadpunt elektrische fi ets

Zwembad

Toelichting symbolen:

Vrijwel altijd open

Horeca:

Ruime openingstijden

Beperkte openingstijden
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