
HOE WERKT HET KNOOPPUNTENSYSTEEM?

In deze themaroute is op het kaartbeeld alleen de route aan-
gegeven. Omliggende knooppunten zijn ook genoteerd. Voor het 
gehele knooppuntennetwerk verwijzen we naar de fietsknoop-
puntenkaarten. Deze kaarten zijn onder andere bij de VVV’s in 
Zeeland te koop. De paden van het fietsknooppuntensysteem 
zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van verschillende criteria. 
De plaatsen waar de paden en wegen elkaar kruisen zijn knoop-
punten. Elk knooppunt heeft een nummer. Zo stippel je gemakkelijk 
je eigen fietstocht uit aan de hand van de knooppuntnummers. 
De prima aanduidingen op de borden onderweg doen de rest. 
Op kruisingen, splitsingen en afslagen staan bordjes met daarop 
een richtingspijl en het nummer van het knooppunt waar je 
naar toe fietst.

De route (58 km) kan op elk willekeurig knooppunt gestart 
worden. Volg de knooppunten: 
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Meldpunt
Tijdens het fietsen is niets zo vervelend als het ontbreken van duidelijke bewegwijzering. 
Meld daarom onduidelijke, kapotte of ontbrekende bewegwijzering op www.routemeldpunt.nl.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming vermenigvuldigd, gekopieerd of op welke andere wijze 
openbaar gemaakt worden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. 

VVV Zeeland 
Postbus 8
4357 ZG Domburg 
info@vvvzeeland.nl
www.vvvzeeland.nl 
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Themaroute Zuid-Beveland 

58 km 

Sporen van water



Sporen van water
Maar er is ook een keerzijde: bij springtij en noordwesterstorm 
vormt de Westerschelde nog altijd een bedreiging. Na de zware 
overstromingen van 1953 kwam het Deltaplan op tafel. Langs de 
Westerschelde zijn de dijken versterkt en verhoogd tot minimaal 
8 meter boven NAP. Hoog genoeg om een waterstand tegen te 
houden die statistisch slechts één keer op de 4.000 jaar voorkomt. 
Niet dat de Zeeuwen nu achterover kunnen leunen. De stijgende 
waterspiegel zorgt opnieuw voor onrust. De geschiedenis leeft voort.

Hellenburg
Net buiten Baarland liggen 
de resten van een middel-
eeuws kasteel: 
de Hellenburg. Ondanks al 
zijn machtsvertoon heeft 
dit kasteel vermoedelijk het 
onderspit moeten delven 
tijdens de stormvloed van 
1477. Na een degradatie tot 
ruïne, ging het uiteindelijk 
geheel ten gronde. In 1977 
zijn de fundamenten van het 
kasteel weer opgemetseld 
met ter plekke gevonden stenen. De contouren vormen nu een 
schaduw van wat het ooit geweest is.

Het Zuidgors
Wie een beeld wil krijgen van het verleden, hoeft slechts een blik 
te werpen op het Zuidgors. Zo heeft Zeeland er eeuwenlang uit-
gezien. De schorren en slikken zijn gevormd door de zee. Het water 
voert bij elke overstroming zand en klei mee, waardoor geleidelijk 
nieuwe aanwas ontstaat. Wanneer die slikken door aanslibbing 
boven het gemiddelde hoogwaterniveau uitstijgen, worden het 
schorren. Op de schorren van het Zuidgors groeien zilte planten-
soorten, zoals de gewone zoutmelde, lamsoor en strandkweek.

Fort Ellewoutsdijk
Het meest zuidelijke plaatsje van de Zak wordt bewaakt door 
een robuust zeefort. Fort Ellewoutsdijk werd gebouwd in 1835, 
na de afscheiding van België. Samen met de vesting Terneuzen 
kon dit fort elk vijandelijk schip op zee onder kruisvuur nemen. 
Het verdedigingswerk is nu in handen van Natuurmonumenten. 
Tussen de gewelfde muren kun je informatie verzamelen over de 
Westerschelde. Op het binnenplein, naast de poort, markeert 
een eenvoudige schildering het waterpeil van 1953. Dat jaartal 
staat bij de Zeeuwen in het geheugen gegrift. In de nacht van 
zaterdag 31 januari op zondag 1 februari raasde een noord-
westerstorm langs de kust. Het water werd, in combinatie met 
springvloed, opgedweept tot ongekende hoogte. De dijken 
bezweken. De ramp die volgde kostte 1835 mensen het leven.

Borssele
Het dorpsplein van Borssele is het middelpunt van een rechthoek. 
Een plattegrond van het dorp en de omliggende polder toont bijna 
wiskundige vormen. In 1616 werd dit gebied door de stad Goes 
ingepolderd en vervolgens doelmatig ingericht volgens tekentafel-
ontwerp. Borssele heeft inmiddels een beschermd dorpsgezicht. 
Binnen de strenge lijnen vind je een dromerig plein, met een 
karakteristieke muziektent, geveltjes en een oude veedrinkput.

Tip: Plan je route via m.routes.vvvzeeland en ontdek nog meer 

van dit gebied via de geluidsfragmenten! 

Bloemdijken
De eeuwenlange strijd tegen het water heeft in de Zak talloze 
dijken opgeleverd. Ze vormen samen een fijnmazig netwerk. 
De zonnige dijkhellingen blijken een goede voedingsbodem voor 
bijzondere plantensoorten. Ze zorgen elk voorjaar voor een zee 
van bloemen. Dat is het perfecte decor voor de Zeeuwse 
Schaapskudde die hier de omgeving afstruint. ‘s Avonds vinden 
de schapen onderdak in de Kamerse Kooi. Op een plattegrondje 
bij de ingang wordt aangegeven waar de schaapskudde zich die 
dag bevindt. www.zeeuwseschaapskudde.nl

Heggengebied
Nisse gaat schuil tussen zo’n 56 hectare aan meidoornhagen; 
het heggengebied. Je kijkt er een paar eeuwen terug in de tijd. 
Dit is het eerste gebied van Zuid-Beveland dat werd omdijkt. 
De oude eilandkern ontsnapte aan de ruilverkavelingen van de 
jaren ‘70. Je treft er kleine percelen vol hobbels en bobbels; 
een gevolg van middeleeuwse veenafgraving. De weilanden 
worden omzoomd door heggen van meidoorn, sleedoorn en 
hondsroos. Deze stekelige struiken dienden vroeger als 
afrasteringen voor het vee. Het heggengebied heeft inmiddels 
nationale allure. Niet in de laatste plaats vanwege de overdaad 
aan bloesems waarmee de heggen het voorjaar inluiden.

De Brilletjes
Deze twee diepe, ronde 
plassen zijn net brillenglazen 
en daarom worden ze ‘de 
Brilletjes’ genoemd. Hoe mooi 
ook, ze herinneren aan een 
gevoelige nederlaag in de 
strijd tegen het water. Het zijn 
de overblijfselen van een 
vroegere dijkdoorbraak. Wanneer een dijk brak, veroorzaakte 
het binnendringende water vaak diepe kolkgaten. Het opvullen 
van zo’n gat kostte veel tijd. Het was makkelijker om rond het 
dijkgat een nieuwe dijk aan te leggen. De kolkgaten, 
of zogenaamde welen, bewijzen dat de tijd alle wonden heelt. 
Tegenwoordig zijn de welen een belangrijk onderdeel van het 
landschapsschoon.

Zwaakse Weel
De naam Zwaakse Weel suggereert 
dat deze kreek het restant is van 
een dijkdoorbraak. In werkelijkheid 
gaat het hier om een voormalige 
zeearm. Het water van de Zwake 
doorsneed gedurende een paar 
eeuwen het huidige Zuid-Beveland 
en vormde een belangrijke handels-
route tussen de havens van 
Middelburg, Veere en Antwerpen. 
Door verzanding en inpolderingen verloor de Zwake zijn 
economische betekenis. De ooit zo machtige zeearm werd een 
stille kreek. Nu vormt de Zwaakse Weel met zijn knotwilgen en 
wuivende rietvelden het grootste aaneengesloten natuurgebied 
van Zuid-Beveland.

Deltadijk
Ondanks de drukke scheepvaart, is de Westerschelde één van 
de meest natuurlijke riviermondingen van Noordwest-Europa. 
Eb en vloed maken het tot een dynamisch natuurgebied. 

- De Westerschelde is één van de meest natuurlijke    riviermondingen van Noordwest-Europa -


