Wandelroute – door de Zak van Zuid-Beveland – Zeeland – DR 2008/06
Deze Op Verkenning beschrijft een ca 23 km lange rondwandeling door de Zak
van Zuid-Beveland. De wandeling voert over de vele boom- en bloemdijkjes die
dit gebied rijk is. Eind april en de eerste helft van mei is de mooiste periode
omdat dan allerlei bijzondere planten en bomen in bloei staan. De verdeling
verhard – onverhard is ongeveer 50/50 procent.
Openbaar vervoer naar en van Heinkenszand (via Goes)
Raadpleeg www.9292ov.nl of www.connexxion.nl. Uitstap- en instaphalte zijn
gelijk: halte Gemeentehuis, Heinkenszand.
Wandelroute
1. Loop na te zijn uitgestapt de bus achterna en ga op het kruispunt met de
Dorpsstraat en Stenevate/Eendvogelstraat LA, Dorpsstraat. Ga na enkele
tientallen meters opnieuw LA, Het Dijkje dat na de bocht naar rechts
verandert in de Oudekamersedijk. Steek de Heinkenszandseweg over en ga
RD (het vervolg van de Oudekamersedijk).
2. Ga op de T-splitsing met de Oudekamerseweg LA (de Schouwersweel ligt
links) en op de volgende splitsing RA, Nieuwekamersedijk. Kort daarna RA, de
met jonge linden omzoomde Oudekamersedijk op. Aan weerszijden staan de
paaltjes met een naamplaatje ter herinnering aan jonge kinderen overleden
aan een stofwisselingsziekte.
3. Even voorbij deze herinneringsdijk voegt de Nieuwekamersedijk zich van
achteren in (negeren). Op de T-splitsing naar links, Oude Zanddijk en negeer
weg naar rechts en verderop naar linksvoor aanhouden, Nieuwlandsedijk
(nabij picknicktafel). Deze dijk helemaal aflopen en op de schuine T-splitsing
(Valdijk), RA. Op de snel volgende schuine T-splitsing RA. De steeds smaller
wordende Valdijk buigt om het bijzondere heggengebied met de bolle
weilanden heen.
4. Zonder overnachting in Ovezande. Aan het eind van de Valdijk RA de
kronkelende Brilletjesdijk en aan het eind van deze dijk LA,
Ambachtsherendijk en na 500m schuin linksvoor, Lindendijk. Volg verder de
aanwijzingen vanaf punt 9.
5. Bij een overnachting in Ovezande (Voor details en boekingen:
www.bedandbreakfast.nl). Aan het eind van de Brilletjesdijk RA en meteen
LA, Noldijk. Volg deze dijk tot de Vrouwepolderseweg. Ga daar LA en op de
volgende T-splitsing LA, opnieuw Vrouwepolderseweg. Volg deze naar rechts
buigende weg tot de Oud Ovezandseweg; ga RA. Aan deze weg ligt op nr. 30
B&B bij KA.
6. Voor de B&B Witte Hoeve. Volg de Oud Ovezandseweg over 500m en ga LA,
Mooymansweg. Op de kruising met de Hoofdstraat RA. Volg deze verderop
naar rechts buigende straat tot de Dreef, LA. Op de T-splitsing met de
Bloemenstraat RA. Op nr. 37 bevindt zich de Witte Hoeve.
7. Voor het vervolg van de wandeling begint de begint de beschrijving op het
kruispunt Hoofdstraat en Mooymansweg. Ga komend vanaf B&B bij KA op
deze kruising LA en volg de Hoofdstraat tot de Ambachtsherendijk, LA. Volg

deze dijk tot de Lindendijk en ga scherp RA.
8. Ga komend vanaf B&B Witte Hoeve op terug naar het kruispunt Hoofdstraat
en Mooymansweg volg de rest van de aanwijzingen onder punt 7.
9. Steek aan het einde van de Lindendijk de verkeersweg Nissestelle over en ga
op het fietspad LA. Dit fietspad volgen tot op de splitsing even voorbij een
karakteristieke boerderij en ga daar naar rechts Stelsedijk op. De direct
daarna komende weg rechts negeren.
10.

Na ca. 300m LA, Hugodijk. Deze dijk buigt verderop naar rechts en
passeert de Vlieguitsedijk. Ga ca. 125m verder LA, een onverhard
boomdijkje. Dit dijkje komt uit op de Kaneelpolderdijk; ga LA. Nu steeds
RD; ook op de gecompliceerde dubbele kruising RD, Zwaaksedijk. Negeer
zijwegen, passeer de coupure met de museumlijn vervolg de wandeling
over deze mooie dijk.

11.

Waar de Zwaaksedijk naar rechts buigt RD, Oude Hoondertsedijk. Op de
kruising met de asfaltweg, LA, Baarlandsezandweg. Na ruim 200m LA,
Groenewegje. Neem direct na de spoorwegovergang het pad naar rechts,
evenwijdig aan het spoor. Dit pad komt uit op de Lange Mairedijk, LA.

12.

Als deze dijk bijna op het water van de Zwaaksche Weel eindigt, buigt de
weg naar rechts, Vleugeldijk. Steek de drukke Rondepolderdijk over en
vervolg de wandeling via de Essendijk. Ga op de T-splitsing, LA Koedijk.

13.

Steek het drukke Driewegje over en wandel verder over de nu veel smaller
geworden Koedijk tot aan de Zwaakweg, RA. Na ca 300m volgt een bocht
naar links en na ca 250m naar rechts.

14.

Nu steeds RD over de Koedijk tot de Zuidweg, LA. Volg de Zuidweg tot in
Nisse. Ga RA het dorp in en verken het mooie, rechthoekige Dorpsplein.
Eenmaal terug op het uitgangspunt RA en even verder LA, Van der Poest
Clementstraat. Deze straat aflopen tot de onverharde Akerweg, RA.

15.

Kort voor een bocht naar links, RA het smalle pad met de mooiste naam
van deze Op Verkenning: Paardenkerkhofwegeling. Aan het einde LA, Paul
Krugerstraat. Ga op de T-splitsing RA, Grotedijk. Deze dijk buigt geleidelijk
naar links. Ga kort na een duidelijke bocht naar rechts LA, Nissezandweg.
Op de T-splitsing RA, Zuidzaksedijk.

16.

Steek de Heinkenszandseweg over en ga RD (het vervolg van de
Zuidzaksedijk). Na een bocht naar links en een naar rechts komt de dijk
uit op een T-splitsing, LA, Stenevate. Negeer zijwegen en –zijpaden. Een
paar honderd meter verder ligt halte Gemeentehuis.

LA = linksaf; RA =rechtsaf, RD =rechtdoor.
Horeca
Het aantal horecagelegenheden onderweg is beperkt; u vindt ze in de dorpen
Heinkenszand, Ovezande en Nisse. In de zomermaanden kunt u ook terecht in
het bezoekerscentrum van de schaapskooi aan de Nieuwekamerseweg 3. Als de
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Museumlijn rijdt is het café in het stationnetje van Langeweegje nabij de coupure
in de Zwaaksedijk geopend.
2009.04.30
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