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Strijd-tegen-het-waterroute
afstand: 74 km
begin: Scharendijke
seizoentip: op dagen met mooi strandweer zijn delen van de route mogelijk (te) druk
Schouwen en Duiveland zijn voormalige eilanden, vroeger van elkaar
gescheiden door zeearm De Gouwe; die werd rond 1400 drooggelegd,
in die polder liggen plaatsen als Zonnemaire, Noordgouwe en Schuddebeurs. De Schouwse Dijk, een met gras begroeide dijk tussen Zierikzee en
Brouwershaven, markeert nog steeds de oostgrens van Schouwen. Aan
de overkant van De Gouwe lagen twee eilanden: Duiveland en Dreischor.
Al met al een prachtig gebied met duinen en bossen, kreken en het Grevelingenmeer voor de waterrecreatie en akkerbouwland waar granen, suikerbieten, uien, graszaad, aardappelen en maïs groeien.
Routebeschrijving
Begin: Scharendijke, Rampweg 13
GPS: N51.73880 E3.82285
Dit is een parkeerterrein, dus u kunt hier desgewenst even stoppen.
Hoe gebruikt u deze routebeschrijving?
Vroeger waren alle Toeristische Autoroutes bewegwijzerd, met zeskante
borden. In de afgelopen jaren is de bewegwijzering komen te vervallen;
mogelijk treft u nog een enkel bord aan. Om de route te volgen heeft u
deze beschrijving nodig.
De routeaanwijzingen (▶) worden afgewisseld met achtergrondinformatie over plaatsen en plekken onderweg; de nummers bij die beschrijvingen
zijn terug te vinden op de routekaart.
• In verband met het veilig volgen van de routebeschrijving raden we aan
om de route met minimaal twee personen te rijden.
• Gebruik uw navigatieapparaat of smartphone met google maps (zonder
route in te voeren) om onderweg de straatnamen en het wegverloop te
zien.
• Plaatsnamen worden in de route-aanwijzingen alleen aangegeven (vet)
als u een plaatsnaambord passeert.
• Vermelde straatnamen (tussen haakjes) zijn doorgaans onderweg goed
zichtbaar; veel navigatieapparaten geven trouwens ook de naam van de
weg aan waarop u rijdt.
• Mocht u onverhoopt van de route zijn geraakt, rij dan met behulp van
navigatie naar een punt verderop in de beschrijving (plaats, straat).

Natuurlijk kunt u de route ook op een ander punt in de
beschrijving beginnen.
▶

▶

Verlaat het parkeerterrein door van het paviljoen af te
rijden, links aanhouden en einde weg rechtsaf (Rampweg). Bij Brasserie Zeerust linksaf (Laone). Voorbij camping Laône (aan de rechterhand) links afslaan (Korte
Moermondsweg).
Einde weg rechtsaf (Helleweg). Op voorrangsweg linksaf
en meteen de 1e rechts op de rotonde nemen. Neem op
de volgende rotonde de 1e rechts, Renesse in (Roelandsweg).
1 De drukke badplaats Renesse beschikt over een uitstekend strand- en duingebied. In het centrum van het
oude ringdorp staat de St. Jacobuskerk (16e eeuw). Het
kerkschip heeft in de loop der tijd nogal wat veranderingen ondergaan; de oudere toren had oorspronkelijk, net
als in Zierikzee, hoger moeten worden. De huizen aan
het plein vormen een aardig geheel. Niet te bezichtigen
is Slot Moermond. Dit kasteel is gedurende de zeven eeuwen van zijn bestaan diverse malen verwoest en biedt nu
met zijn trapgevels en torens een 17e-eeuwse aanblik. In
een verbouwde boerderij bij het transferium – waar je de
auto kunt parkeren en met gratis vervoer naar het strand
kunt gaan – is sinds 2018 de VVV gevestigd. Hiernaast
wordt de Tuin van Renesse aangelegd, met onder meer
oude fruitboomrassen in een dorpsboomgaard.

▶

Watersnoodramp
Bij de overstromingsramp
van 1953 kwamen op Schouwen-Duiveland 531 mensen
om het leven. De caissons bij
Ouwerkerk zijn een blijvende herinnering aan de ramp.
Sindsdien is het eiland door
de uitvoering van het Deltaplan niet alleen volledig
beveiligd, maar ook voortreffelijk bereikbaar. Wereldwijd
bewonderde staaltjes van
waterbouwkunde verlenen
van alle kanten toegang. De
Brouwersdam verbindt sinds
1972 het eiland met het
Zuid-Hollandse Goeree en
aan de oostkant vormde de
Grevelingendam al een verbinding met Overflakkee. De
Zeelandbrug zorgde in 1965
voor een snellere verbinding
met het zuiden.

Op de rotonde de 3e rechts nemen (Hogezoom). Volg na bijna 2 km de
bocht naar links (Pauwlijntjesweg). Einde weg rechtsaf en na 600 m weer
aan het eind van de weg rechtsaf (Armhoeksweg). 300 m verder, aan het
eind van de weg, linksaf (Hogezoom).
2 De aan elkaar gegroeide plaatsjes Burgh en Haamstede met het bijbehorende strand-, duin- en bosgebied oefenen in het zomerseizoen een
grote aantrekkingskracht uit. De kruiskerk van Haamstede (16e eeuw)
blijft ondanks het in 1605 gesloopte koor en het ontbreken van een toren
een imposant gebouw. Bij de kerk ligt de oude smidse met de travaille.
Het grotendeels omgrachte Slot Haamstede, in de 14e eeuw de burcht van
Witte van Haemstede, een bastaardzoon van Floris V, is de tijd niet ongeschonden doorgekomen. Het huidige uiterlijk kwam overwegend in de 17e
en 18e eeuw tot stand. Op de toegangspoort, aan de Ring, ziet u de wapens van het regentengeslacht Mogge-De Witte. Op het linkerschild worden in het bovenste, gouden veld negen muggen – mogge op z’n Zeeuws
– afgebeeld. Het slot is bewoond en beperkt te bezichtigen (Ring 2; bezichtigingen via de website van Natuurmonumenten). Voor het maken van
duinwandelingen biedt het dorpje Nieuw Hamstede goede gelegenheid.
Een baken is de 58 m hoge, spiraalsgewijze rood-witgeschilderde vuurtoren, die afgebeeld stond op het stijlvolle biljet van 250 gulden (Oxenaar).

▶

In Burgh-Haamstede bij verkeerslicht linksaf. Neem op
de rotonde de 1e rechts en op de volgende rotonde de 2e
rechts, richting Westenschouwen. Op de derde rotonde
de 2e rechts nemen. Na 1,8 km rechts afslaan, richting
Westenschouwen (Kraaijensteinweg).
Het kleine Westenschouwen is voor strandliefhebbers
een heerlijk punt. U vindt er diverse duinovergangen naar
het strand en parkeerplaatsen. Ook is er uitzicht op de
Stormvloedkering Oosterschelde. Boswachterij Westerschouwen (1100 ha) is een geaccidenteerd duingebied
met overwegend naaldbossen. Door de aanplant van
loofbomen neemt de variatie toe. Deltapark Neeltje Jans
is een echte Zeeuwse dagattractie over water: films en
tentoonstellingen over de overstromingsramp 1953 en
de Deltawerken, een grote waterspeelplaats voor kinderen, een orkaanmachine, een rondvaart, wandelen in
de stormvloedkering, waterleven met hangculturen van
mosselen, een natuurwandeling, zeehondenshow en pijlerklimmen (Faelweg 5; open: apr.-okt. 10-17 uur, nov.mrt. beperkt open, zie website).
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▶

In de duinen van het dorp Westenschouwen, vlak bij
strand en bos, staat Paviljoen Duinzigt (Kraaijensteinweg
162). Er is een groot terras met veel zon, als die schijnt.
Open: apr.-okt. dag. 10-19 uur (of langer); kijk op de site
voor buiten die periode.

Kerkringdorpen
Op de Zuid-Hollandse en
Zeeuwse eilanden komen verschillende dorpstypen voor.
Daarvan zijn de talrijke, gemakkelijk te herkennen (kerk)
ringdorpen de oudste. De huizen en gebouwen staan rond
om de kerk op een natuurlijke
verhoging (zoals de rug van
een dichtgeslibde kreek). Wegen liepen in de regel over
deze ruggen en op kruispunten ontstonden in de loop
van de tijd nederzettingen.
De kerk kreeg als belangrijkste gebouw een plaats aan
de kruising. Rond om de kerk
en het kerkhof werd een ringvormige weg aangelegd. Was
de ring mooi rond, dan werden de kerk en het kerkhof
vaak ook nog van een grachtje voorzien. Dreischor is het
mooiste voorbeeld van een
kerkringdorp.

In Westenschouwen op de rotonde de 3e rechts nemen (Steenweg). Bij
crêperie en oranje brievenbus rechts afslaan (Westerseweg). Onder viaduct door en einde weg rechtsaf. In Burghsluis bij jachthaven rechtdoor.
Vanuit de haven van Burghsluis vertrekken ‘s zomers anderhalf en
tweeënhalf uur durende rondvaarten op de Oosterschelde en langs de
stormvloedkering.
4

Als stille getuige van de terugwijkende Schouwse kust staat even voorbij Burghsluis de spitsloze Plompetoren (Koudekerkseweg 12; open: dag.
9-18 uur), van het rond 1600 door stormvloeden verzwolgen dorp Koudekerke. De 23 m hoge toren kan worden beklommen. De Koudekerkse inlaag achter de dijk is bekend om zijn kluten. Het zijn zwart-witte vogels,
hoog op de poten en met opwippende snavel.
5

▶

In Koudekerke langs de Plompetoren. Einde weg rechtsaf. Bij verkeerslicht
rechtdoor en bij tweede verkeerslicht weer rechtdoor.
6 De kerk van Serooskerke dateert van de 15e eeuw. De toren werd in
1957 rechtgezet. Op het kerkplein herinnert een monument aan de watersnoodramp. Vlak bij de getijhaven Flaauwers Haven liggen de Flaauwers- en Weversinlagen, twee ‘zoetwatermoerassen’ met vogels als kluut,

grutto, bergeend en scholekster. In de haven van Serooskerke zijn tijdens de watersnoodramp zeventien huizen
weggespoeld. Vier caissons in de baai en één in de dijk
herinneren aan deze tragische gebeurtenis. De caissons
kunnen worden bezichtigd.
▶

Volg de weg naar Zierikzee.

ANWB Gastvrij Plus:
de leukste adresjes voor
onderweg
Een toertochtje wordt nog leuker als je fijne adresjes hebt
waar je onderweg even kunt
stoppen voor koffie met taart
of een lekkere lunch. Die adresjes vindt u bij ANWB Gastvrij
Plus, een groeiend netwerk
van locaties die variëren van
cafés en restaurants tot ijssalons, bezienswaardigheden en
pannenkoekenhuizen … ANWB
Gastvrij Pluspunten zijn herkenbaar aan een geel vignet
op de deur of de winkelruit.
ANWB Gastvrij Pluspunten geven soms korting op vertoon
van de ANWB Ledenpas. Vraag
de bediening of er
een actie loopt.

Ver voor het jaar 1000 vestigde zich een groepje mensen
aan de oevers van een kreek, die uitmondde op De Gouwe,
het zeegat tussen Schouwen en Duiveland. Aangezien de
kreek als Ee bekendstond en hun sterkste man Siric heette, noemden zij hun nederzetting Sirics Ee. In 1248 ontving het inmiddels tot Zierikzee verbasterde plaatsje zijn
stadsrechten. Handel, nijverheid en visserij brachten grote
bloei, maar bij de opstand tegen de Spanjaarden raakte
de stad in het strijdgewoel betrokken. Daar kwam nog bij
dat de Gouwe verzandde. De genadeklap kwam, toen handelsroutes werden verlegd en Zierikzee geïsoleerd raakte.
In de 18e eeuw liep het inwonertal zelfs terug. Binnen de
omwalling bleven grote ruimten onbebouwd. In de 19e
eeuw, toen overal in Nederland vele historische gebouwen
werden afgebroken, ontsnapten de monumenten van
Zierikzee aan de sloophamer. Het was een doods stadje,
waar bijna niet werd gebouwd. Daarom zijn in Zierikzee
talloze monumenten te zien. De St. Lievensmonstertoren
(15e eeuw) symboliseert de economische neergang van
Zierikzee. De robuuste toren – met als bijnaam de dikke toren – had 137
m hoog moeten worden, maar door geldgebrek stagneerde de bouw op
56 m hoogte. Het losstaande gotische kerkgebouw, samen met de toren
ontworpen door de architectenfamilie Keldermans, werd in 1832 door
brand verwoest en vervangen door de huidige, wat merkwaardig tempel
achtig aandoende neoclassicistische zaalkerk. Een sierlijk renaissancetorentje verraadt de plaats van het stadhuis (14e eeuw). Hierin bevindt
zich het Stadhuismuseum (Meelstraat 6-8; open: di.-za. 11-17, zo. 13-17
uur, juli-aug ook ma. 11-17 uur), met informatie over stadsgeschiedenis
en de overstromingsramp. Van de stadswal is een drietal poorten overgebleven: de Nobelpoort (14e eeuw) met de twee ronde torens en de Noordhaven- en Zuidhavenpoort (14e eeuw) aan de Oude Haven, het laatste
stukje van de Ee.
7

▶

▶

In Zierikzee bij verkeerslicht rechtdoor. Neem op de rotonde de 2e rechts,
richting Bruinisse. Bij verkeerslicht rechtsaf, richting Goes. Bij volgende verkeerslicht linksaf en meteen weer linksaf. Neem de 1e weg rechts
(Gouweveerseweg).
Bij splitsing links aanhouden, dijk oprijden en meteen rechts aanhouden
(Nieuwe Noorddijkseweg). Einde weg rechts. Einde weg twee keer links
(Nieuwendijk), grasdijk aan de rechterhand.

Het Krekengebied Ouwerkerk (146 ha, bestaande uit loofhoutbos en
weidegronden met veel vogels) is ontstaan tijdens een dijkdoorbraak in
1953. Er is een wandelroute rond de kreken. Aan de Weg van de Buitenlandse Pers ziet u de caissons liggen, betonnen dozen van 62 x 19 x 19 m
die bij het dichten van de dijk zijn gebruikt. In een van de caissons is het
interessante Watersnoodmuseum gevestigd (Weg van de Buitenlandse
Pers 5; open: dag. 10-17 uur, nov.-mrt op ma. gesloten).
8

▶

Voorbij het Watersnoodmuseum aan het einde van de weg rechts aanhouden (Zuiddijk). Bij modern gebouwtje (Rederij Zeeland) linksaf (Beijerseweg). Bij splitsing links aanhouden. Bij verkeerslicht rechtdoor en meteen rechtsaf bebouwde kom in (Burg. v. Veenstraat).
In Nieuwerkerk rechts langs kerk en rechtdoor (Schoolstraat). Op
driesprong links aanhouden (Sluisweg). Bijna haakse bocht naar rechts
en vervolgens haakse bocht naar links volgen (Galgeweg). 1e weg rechts
nemen (Kempenseweg).
In Sirjansland einde weg links (Bredeweg) en op kruising linksaf (Lageweg). Einde weg linksaf (Dillingsweg), meteen splitsing rechts aanhouden
(Weg door Dijkwater), volg bocht naar rechts de dijk op.

▶

▶

Dijkwater heet het kreekrestant van een oude zijgeul van De Gouwe,
die lag tussen de voormalige eilanden Dreischor en Duiveland. De kreek
(met oeverlanden) werd in 1953 afgesloten van de Grevelingen en wordt
nu beheerd als natuurgebied met water, bosjes, bomenrijen en laaggelegen graslanden (met vijf verschillende soorten orchideeën). Het natuurgebied is vanaf de ‘Weg door Dijkwater’ goed te overzien.
9

▶

In Beldert einde weg rechtsaf (Zuiddijk).
De kerkring van Dreischor wordt als de mooiste van Zeeland bestempeld. De linden en de aardige gevels aan de Ring (onder andere het voormalige stadhuisje van 1637 in rode en gele baksteen) versterken de vredige sfeer die van het plein uitgaat. Binnen het grachtje met de werkplaats
(travaille) van een hoefsmid ligt de Adrianuskerk (14e/15e eeuw), een
bakstenen kerk met onder meer mooie grafmonumenten. In het Streek- en
Landbouwmuseum Goemanszorg maakt u kennis met allerlei aspecten
van het boerenleven (Molenweg 3; open: apr.-okt. di.-zo. 11-17 uur).
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▶

Wijnhoeve De Kleine Schorre (Zuiddijk 4, Dreischor), aan de rand van het
bijzondere ringdorpje, is een ongebruikelijk ontbijt-, koffie- en lunchadres.
Natuurlijk kunt u hier ook de eigen wijn, gebaseerd op Elzassische druivensoorten, proeven en kopen. Open: apr.-okt. di.-zo. 9-19, juli-aug. dag. 9-19,
nov.-mrt. do.-zo. 9-18 uur.
In Dreischor rechtsaf (Bogerdweg). Bij richtingwijzer rechtdoor, richting
Zonnemaire (Stoofweg, later Gaanderse’sweg). Neem op de rotonde de
1e rechts (Zuidweg) Zonnemaire in.

		

▶

Op een centrale plek in het dorp Zonnemaire ligt ‘bar, jazzclub, biologisch
restaurant’ D’Ouwe Smisse (Breedveld 3). Uit de keuken komen seizoensgerechten met natuurzuivere streekproducten. Open: do.-ma. vanaf 11 uur.
Voorbij centrum bocht naar links volgen (Dijk van Bommenede). 2,4 km
buiten het dorp op kruispunt met richtingwijzer linksaf, richting Scharendijke.
Brouwershaven, de geboorteplaats van de dichter en staatsman Jacob Cats (1577-1660), nam als haven eeuwenlang een sterke positie in.
De handel in vis en bier (aan dat laatste product ontleende het stadje zijn
naam) floreerde. In de 18e eeuw beleefde het als overslaghaven voor Dordrecht en Rotterdam zijn laatste bloeiperiode. De aanleg van de Nieuwe
Waterweg (1872) maakte een einde aan de voorspoed. Enkele gebouwen
weerspiegelen nog de importantie van weleer. Van de gotische Grote of
Sint Nicolaaskerk, die vroeger in het centrum stond, dateert het oudste
gedeelte (koor en dwarsbeuk) van de 14e eeuw. Het schip onderging in de
16e eeuw belangrijke wijzigingen. De kerk met zijn interessante architectuur is te bezichtigen (Kerkplein 3). Het Stadhuis (eind 16e eeuw) op de
Markt valt op door zijn mooie natuurstenen gevel.
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▶

Op volgende kruising rechtsaf Brouwershaven in (Oude Schouwsedijk).
Met bocht mee naar links (Kromwal). In Den Osse op T-kruising, met dijk
aan de rechterhand, rechts aanhouden (Langendijk).
Scharendijke is een gezellig plaatsje aan de Schouwse kust. De oude
vissershaven is eind jaren 70 uitgebreid tot jachthaven en de ligging vlak
bij het Grevelingenmeer en het Noordzeestrand maakt Scharendijke tot
een geliefde plek voor liefhebbers van watersport.
12

▶

In Scharendijke einde weg rechtsaf, richting Renesse (Elkerzeeseweg). Buiten Scharendijke onder viaducten door; direct na het derde viaduct ligt
het weggetje naar boven naar de grote parkeerplaats. Hier eindigt de
route.

