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De dorpjes van Zuid-Beveland
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Ons vertrekpunt voor de ritten van vandaag is ’s-Heerenhoek waar wij aan de kerk nogal vertrokken. Je
moet hiervoor de Westerscheldetunnel nemen (tol = 5 euro). Door de tunnel volgen tot de afslag naar Goes,
en even verder op de N62 de afslag naar ’s-Heerenhoek.
Wij fietsen vandaag door Zuid-Beveland, het deel van Zeeland dat gelegen is tussen de Westerschelde en de
Oosterschelde. We fietsen af en toe langs de dijken van deze beide stromen evenals langs het Veerse Meer,
maar tussenin doen wij zoveel mogelijk kleine dorpjes aan.
Vanuit ’s-Heerenhoek gaat het telkens langs mooie polderwegen achtereenvolgens naar Nisse, met zijn mooi
dorpsplein. Wat verder buigen we af naar het natuurgebied de Zwaakse Weel op weg naar Kwadendamme.
Verder komen wij in Ovezande en Driewegen en
fietsen wij over de uitloper van de
Westerscheldetunnel naar Borsele en meteen zijn
we in het voorgeborchte van de haven van
Vlissingen. Het gaat wat verder bovenop de dijk
van de Westerschelde, en we blijven die gedurende
iets meer dan 11 km volgen tot aan Ellewoutsdijk
waar wij het mooie fort kunnen bewonderen, en
waar wij doorfietsen.
We verlaten er de
Nisse
Scheldedijk en kiezen binnenin voor de 2 volgende
dorpjes : Oudelande en Baarland. Wat verder zijn we terug tegen de Scheldedijk, en ter hoogte van een
grote camping fietsen we terug de dijk op aan strandbrasserie De Landing. We volgen nu gedurende 4,5 km
op de dijk tot Hoedekenskerke, waar wij ook doorfietsen. Het gaat nu naar het iets grotere ’s Gravenpolder
en we zijn dan onder Goes, dat wij niet aandoen. Verder komen wij terug op de weg langs de Zeedijk die wij
gedurende 7 km volgen tot Hansweert. Naast het kanaal van Zuid-Beveland zoeken wij de sluizen van
Kruiningen op, en we vervolgen onze weg aan de andere kant langs het water en door Kruiningen, en volgen
nu de Westerscheldedijken richting Rilland.
Ons volgend dorpje is Waarde waar wij niet doorfietsen, want we volgen nog onder de dijken tot de aflag
naar het toch wel grotere Krabbendijke, een heel protestants dorp. Er voorbij zoeken wij de kustlijn van de
Oosterschelde op, en het gaat verder naar het bekendste mosseldorp : Yerseke. Opzij van de haven en de
mosselboten om aan het kanaal door Zuid-Beveland uit te komen. Zo’n 8-tal km verder zijn we dan ook in
het ons nog bekende Wemeldinge waar wij het mooie haventje bewonderen, om dan opnieuw de
Oosterscheldedijk op te zoeken, waar wij bij mooi weer de Zeelandbrug in de verte zien blinken in de zon. In
Wemeldinge wordt het overigens wel tijd om iets te zoeken voor het middageten want wij zitten nu al flink
boven de 100 km.
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We blijven de kustlijn volgen tot het Goesse Sas waar wij deze keer niet overfietsen, maar wij blijven voor
het mooie water en wat verder op de dijk ernaast tot het mooie Wilhelminadorp. Er doorheen en wat
verder rechtsweg richting de Zandkreekdam
die het Veerse Meer afscheidt van de
Oosterschelde. Wij fietsen onder de N256
door en volgen hem dan zuidwaarts richting
Goes, om verderop op zoek te gaan naar de
twee
volgende
dorpjes
:
’s-Heer
Hendrikskinderen en ’s-Heer Arendskerke. Er
doorheen gaat het pal noordwaarts langs
Eindewege naar Wolphaartsdijk en nog een
Wilhelminadorp
eindje verder zijn we dan aan het mooie
Veerse Meer. We blijven dit nu gedurende een achttal km volgen, en verlaten het brede fietspad enkel voor
een klein lusje het groene gebied van De Piet, waar wij terug een mooi uitzicht hebben op het Veerse Meer.
Wat verder verlaten wij het fietspad naar Sluis De Piet, vanwaar wij opnieuw lang mooie polderwegjes en
opzij van Lewedorp het laatste dorpje opzoeken : Nieuwdorp, waar o.m. een museum nog de herinnering
oproept aan de Tweede Wereldoorlog. Nog even op de tanden bijten voor een klein viaductje, en we zijn zo
terug terecht in ’s-Heerenhoek na ongeveer 167 km.
De grB neemt een tweetal verkortingen :
•

Voorbij Nisse gaat het rechtstreeks naar Ovezande, en vervalt het ommetje langs Kwadendamme (- 9
km)

•

Voorbij de sluizen van Kruiningen gaat het binnenin rechtstreeks naar Yerseke (- 22 km)

De grC fietst in grote lijnen die rit die we ook het vorig seizoen hebben gefietst. Voorbij ’s Gravenpolder gaat
het rechtstreeks naar Kapelle, en van daaruit deels binnening naar Wemeldinge. Verder aan de N256 blijven
wij de dijk langs het Veerse Meer volgen tot we afbuigen naar Wolphaartsdijk, vanwaar wij terug koers
zetten naar het Veerse Meer, en waar wij misschien terug op dezelfde camping als vorig jaar onze
boterhammen kunnen opeten. Het eindpunt bereiken wij na ongeveer 110 km.

Veerse Meer
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