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Jan Raas route

routeverkorting

rijrichting

buitendijks traject

Jo de Roo route

Totale afstand: 101 km.

In te korten tot 46 km en 

55 km.

Regio: Zuid-Beveland en 

Walcheren.

Jan Raas route

Wielerroutes Zeeland

Jan raAS
route

Jan Raas was de Nederlandse klassiekerkoning met maar liefst 14 overwin- 

ningen. Hij kreeg de bijnaam Amstel Gold Raas omdat hij vijf keer de Amstel Gold 

Race wist te winnen (een record). Ook won hij Parijs-Roubaix, Milaan-San Remo en 

zelfs twee keer de Ronde van Vlaanderen. In 1979 werd hij wereldkampioen.

Ook in etappekoersen blonk Raas uit. In 1978 droeg hij het geel in de Tour en zelfs 

een dag de bolletjestrui voor de beste klimmer. Maar een echte klimmer in het 

hooggebergte is Raas nooit geweest, al won hij wel de noordelijke klassiekers 

doordat hij goed was in het rijden van korte beklimmingen waar zijn tactisch 

inzicht goed tot zijn recht kwam. Wie weet dankt hij zijn scherpte wel aan zijn 

fietsjeugd op Zuid-Beveland. Al die kronkeldijkjes in dat mooie landschap dwingen 

je verder te kijken dan je neus lang is. Je kunt ze zelf verkennen bij deze route. Dat 

het Zeeuwse landschap veelal vlak is heeft Raas in ieder geval niet gedeerd. 

De Zeeuwse wind maakte dat Jan Raas ook op het vlakke prima aan zijn klim-

capaciteiten kon werken.

Buitendijks is het soms flink vechten tegen de wind: stoempen noemen we dat.



’S-HEERENHOEK

De huidige woonplaats van Jan Raas is 

een relatief jong dorp. Dit gebied is pas 

begin zeventiende eeuw ingepolderd. 

Daardoor zijn de polders hier groter 

van opzet dan in de oudere gedeeltes 

van Zuid-Beveland. ’s-Heerenhoek is 

een echt wielerdorp. Elk jaar wordt 

vanuit een fanatiek lokaal comité de 

Omloop van Borsele georganiseerd 

voor internationale juniorentoppers.

BUITENDIJKS LANGS DE 

WESTERSCHELDE

Als de wind uit het westen komt (en 

dat is vaak zo in Nederland) dan kan dit 

een pittig stuk zijn, maar het uitzicht 

is subliem. Je kijkt uit over de Wester-

schelde en het scheepvaartverkeer. 

De schepen die op weg zijn naar het 

Kanaal door Zuid-Beveland varen vlak 

onder de kust, net als de schepen die 

naar Vlissingen-Oost varen. Onderweg 

zie je veel kleine slikken en hier en 

daar een haast vergeten oud haventje.

JAN RAAS ROUTE Zeeuwse wielerroutes - routes van de wind

HEINKENSZAND

De geboorteplaats van Jan Raas (1952) 

is begin veertiende eeuw ontstaan toen 

een zandplaat werd ingepolderd. Al 

snel werden er meer platen ingepol-

derd en zo werden het er vijf en uitein-

delijk zelfs achttien. Niet alle inpolde-

ringen verliepen soepel en er brak wel 

eens een dijk door. In de omgeving van 

Heinkenszand zie je daardoor overal 

in het landschap welen die nu mooie 

natte natuurgebiedjes vormen. 

DE ZAK VAN ZUID-BEVELAND

De Zak van Zuid-Beveland is een van 

de oudste polderlandschappen van 

Nederland. Hoewel je hier soms ook 

grote polders ziet, zijn er langs de 

kronkelende bloemendijken ook veel 

kleine percelen die gescheiden worden 

door meidoornhagen.

BOOMGAARDEN 

Door de vruchtbare poldergrond is de Zak van Zuid-Beveland uitermate geschikt 

voor de fruitteelt en in het voorjaar vormen de boomgaarden een grote bloesemzee. 

Een prachtige tijd om hier te fietsen. Na de bloesemtijd groeien de appels en peren 

hier aan de bomen. Her en der kom je stalletjes tegen waar je onderweg een 

appeltje voor de dorst kunt kopen.

Stop onderw
eg op een 

gezellig terr
asje voor ee

n pan 

Zeeuwse mosselen, hierin 

zitten veel eiwitten wat het 

spierherstel b
evordert.


