Wandelroute – Zierikzee – Zeeland – DR 2011.03
Deze Op Verkenning beschrijft de een twaalf kilometer lange lijnwandeling van
Ouwerkerk via het Watersnoodmuseum en het Krekengebied Ouwerkerk naar
Zierikzee. De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is 98/02
procent.
Openbaar vervoer naar en vanaf Zierikzee en naar Ouwerkerk
Raadpleeg voor uw reis www.9292ov.nl of de website van vervoerders:
 www.ns.nl voor de trein naar en van Rotterdam CS of Goes.
 www.ret.nl voor de metro tussen Rotterdam CS en Rotterdam Zuidplein.
 www.connexxion.nl voor de bus van Rotterdam Zuidplein of Goes naar
Zierikzee of terug.
 www.connexion.nl voor de bus 190 – halte Centrum in Zierikzee – naar het
begin van de wandelroute in Ouwerkerk; lijn 190 rijdt op zater-, zon- en
feestdagen als belbus. Bel minimaal één uur voor de vertrektijd 0800
2255687 (gratis).
Wandelroute
1. Doe als u uit de bus bent gestapt een rondje rond de kerk; Ring heet deze
straat met aan de ene zijde de kleine huizen en aan de andere kant een groen
hart met daarop de kerk en de losstaande toren.
2. Ga na dit rondje op de aftakking verder via de Zuidstraat; ga aan het eind LA.
3. Sla ongeveer twintig meter verder RA, een smal pad dat enkele tientallen
meters verderop naar links buigt en op de Phoenixstraat uitkomt. Weg
volgen.
4. Houdt aan het einde rechts aan; Baalpapenweg. Vlak voor de T-splitsing voert
de weg tussen de Oostkreek (links) en de Grote Kreek door. Ga o p de Tsplitsing Zuidweg/Weg van de Buitenlandse Pers via een pad naar de kruin
van de dijk lopen. Aan de binnenzijde loopt een wandelstrook. Houd rechts
aan.
5. Waar de dijk een knik naar rechts maakt eindigt een uitloper van Weg van de
Buitenlandse Pers. Ga de kruin van de dijk over en wandel om bij de ingang
van de eerste caisson te komen Brasserie De Vierbannen voorbij en neem
vlak voor de T-splitsing het pad naar links.
6. Na het verlaten van het Watersnoodmuseum terug naar de Weg van de
Buitenlandse Pers en links aanhouden.
7. Negeer in de bocht naar rechts de aftakking naar links. Neem na de bocht het
eerste pad naar rechts om het Krekengebied van Ouwerkerk binnen te
wandelen. In tijden met veel regen kunnen de onverharde paden zeer zompig
zijn.
8. Negeer zijpaadjes en buig vóór het water van de Westkreek met het
onverharde pad naar links. Het pad komt uit op een asfaltweggetje, RA,
Stelweg.

9. Volg de Stelweg tot voorbij de Westkreek en ga LA, een onverhard pad. Is dit
pad te zompig ga op de Stelweg naar links en volg de bewegwijzering naar
Zierikzee.
10. Het onverharde pad eindigt weer op een asfaltweggetje, Groeneweg, LA.
Vanaf nu zijn de smalle wegen verhard.
11. Ga op de T-splitsing RA, Nieuwe Noorddijkseweg. Deze weg buigt na verloop
van tijd naar links en eindigt – stijgend – op een viersprong. Wandel RD.
Gouweveerseg.
12. De Gouweveerseg eindigt op een T-splitsing en heeft een smal fietspad RD.
Ga met een slinger naar links en meteen weer naar rechts onder de N258
door en blijf het fietspad volgen. U loopt Zierikzee binnen.
13. Het fietspad komt uit op de Julianastraat. Deze straat komt uit op een
klinkerweg; rechts aanhouden en de klinkerweg volgen, Trambaan. U
passeert Busstation Zierikzee Sas.
14. Loop door tot voorbij het water links en ga dan LA, Scheepstimmerdijk.
Boven een raam van het hoekhuis de aanduiding ‘Wachtkamer RTM’.
15. Blijf de Scheepstimmerdijk volgen en ga door de Noorderhavenpoort en
vervolg met water links de wandeling over de Oude Haven. Om bij de
bushalte Centrum te komen blijft u in dezelfde richting lopen.
LA = linksaf; RA =rechtsaf, RD =rechtdoor.
Horeca
In Zierikzee zijn cafés en eetgelegenheden te kust en te keur. In Ouwerkerk zijn
de horecavoorzieningen zeer beperkt. Tot in ieder geval 1 mei 2011 is Brasserie
De Vierbannen gesloten wegens een verbouwing. Het Watersnoodmuseum heeft
een bescheiden koffiehoek.
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