Wandelroute Westerschouwen

Het voorjaar is een prachtige tijd voor een
wandeling door Westerschouwen in Zeeland.
Hoge duinpaden wisselen af met dicht loofbos
vol zangvogels en valleien met meertjes. En
aan het eind van de tocht is het heerlijk
uitwaaien langs het strand.

3. Boomtoppen met zeezicht
U komt bij een uitkijktoren die tot boven de
boomkruinen uitschroeft; hij is op een waterbunker
gebouwd. Van bovenaf ziet u de toren van Zierikzee, de
Plompetoren en de Oosterschelde met de Zeelandbrug
en de stormvloedkering. Natuurlijk kijkt u ook neer op
het bos, naaldhoutbomen met loofbos erlangs, en drie

Start route: Excursieschuur Staatsbosbeheer

meertjes die u verder in de route nog van dichtbij ziet.

Westerschouwen, Kraaijensteinweg 140, 4328 RD Burgh-

Ook de Noordzee en de uitgestrekte niet-beboste

Haamstede. Parkeren bij duinovergang De Rotonde

duinen: de Meeuwenduinen en ’t Zeepe. Daarachter

enkele honderden meters verderop. Lengte: 13 km.

duikt dé vuurtoren op: die van het vroegere 250

Duur ca. 3,5 uur.

guldenbriefje.

De route

4. Zuiver uit het zand

1. Ruim baan voor wielen

Volg de geel-groen gemarkeerde route, dan ziet u langs

Neem na de Excursieschuur de eerste afslag RA en volg

de uiterste rand van het bos een hoog kaal duin.

de rode wandelroute via het tegelpad. Verderop slaat u

Daarachter ligt het prachtige gebied de

over een zandpaadje RA. Later komt u weer bij het

Meeuwenduinen, dat uitsluitend toegankelijk is buiten

tegelpad: RA. Het pad is ooit aangelegd voor de

het broedseizoen, van 15 juli tot 15 maart. Verderop

bosbeheerders die zich zo gemakkelijk door het bos

komt u via de gele route bij een

konden verplaatsen. Staatsbosbeheer heeft het nu

drinkwaterinfiltratievijver, de Driehoek. Dit is een van de

bestemd als kinderwagen- of rolstoelpad, een route van

vijvers die in gebruik zijn in het noordelijk deel van het

ongeveer 7 km. Waar het tegelpad naar rechts afbuigt,

bos. Zoet water uit het Haringvliet wordt hier

neemt u het brede houtsnipperpad LA. U komt bij een

ingepompt. Het zand waar het water in wegzinkt, filtert

kruising, een soort vijfsprong. Vanaf hier volgt u de witte

vervolgens het water. Heel Schouwen-Duiveland is

markering. Ga schuin rechts vooruit via het pad langs de

afhankelijk van drinkwater dat hier wordt gewonnen,

stenen paal met de cijfers 12, 13, 8 en 7. De cijfers staan

inclusief de grote toeristenbevolking in de vakanties. Het

voor de stukken bos die hier aan elkaar grenzen. Blijf op

gaat om ongeveer drie miljoen kuub per jaar.

het witte spoor tot op het betonfietspad. (Let op: ook de
paaltjes langs de ruiterroute zijn wit, maar dan met een

5. Vallei in bloei

hoefijzer.)

Rond de volgende plas, de Haringsput, zijn enkele jaren
terug de dennen weggekapt. Het is een drassige open

2. Hoefsporen

plek geworden met kruipwilg, duizendguldenkruid,

Ga op het betonfietspad LA. Verderop verschijnen naast

parnassia en veldrus.

de witte ook gele paaltjes, volg deze. Rechts liggen de

*

Groene Duinen, achter het raster grazen groepjes

Alternatief 1: wanneer u hiervandaan langs het houten

shetlandpony’s. Dit gebied vormt één geheel met het

huisje RD gaat en de groene markering volgt, komt u bij

Zeepe, een groot open duin dat in beheer is bij

het strand. Over het strand LA bereikt u na 3 km weer de

Vereniging Natuurmonumenten. De kudde pony’s telt

strandtenten en daar tussenin de duinovergang De

om en nabij honderd dieren die samen het hele jaar

Rotonde van Westenschouwen.

door een gebied van vierhonderd hectare begrazen.

Loop verder langs de volgende infiltratievijver, De

Langs de gele route die u volgt, zijn in deze hoek vaak

Boompjesput. Volg nog steeds de gele paaltjes, langs de

damherten te zien. Deze zijn groter dan reeën die er ook

schuilhut, tot u ca. 300 m verderop bij enkele bankjes de

zitten, en met lichte vlekken op de vacht. Wanneer u ze

witte route kruist. Ga hier RA en stap weer over op de

niet te zien krijgt, let dan op het zandpad maar eens op

witte markering die u verder zult volgen tot het eind van

de afdrukken van de hoeven: veel breder en zwaarder

de route.

dan van een ree, als van een stevige geit of een schaap.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

6. Duinklim

*

U komt hierna bij het betonfietspad. Ga hierop RA tot bij

Alternatief 2: wanneer u op het snipperpad RD blijft

het ruiterpad. Daar LA en na een paar meter alweer RA,

lopen, komt u al snel bij het strand, LA nog ca. 1 km naar

waar de witte route een stukje evenwijdig aan het

duinovergang De Rotonde van Westenschouwen.

fietspad loopt. Na de klim door het bos over een hoge
duinkam komt u langs een lichte plek zonder naaldbos,

7. Juttershut

met veel struweel, een loofhouteiland tussen de dennen.

De witte route gaat na ca. 100 m snipperpad met een

Hier zingt vanaf half april zeker de nachtegaal. Volg het

afslag LA, bospad. Bij de Juttershut waar iedereen zijn

mulle zand en sla voor een geel paaltje RA, blijf witte

strandvondsten mag uitstallen (’s winters voor het

route volgen. Verderop klimt het paadje omhoog via een

publiek gesloten vanwege de watervleermuizen die in

soort trapje. U kruist weer het tegelpad en komt daarna

deze bunker overwinteren) komen allerlei paden weer

bij een picknicktafel. Volg wit over het snipperpad.

bij elkaar. Volg het tegelpad naar het eindpunt, de
Excursieschuur.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

Tips van de boswachter

• Plan Tureluur is een groot natuurontwikkelingsproject

Dirk Fluijt: “We dunnen het naaldbos flink. De bodem

aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland en Tholen.

wordt daardoor veel lichter, en zo groeit er meer

Schorren en binnendijks brakke of zoute moerassen

struweel: liguster, hondsroos, Amerikaanse vogelkers,

ontwikkelen zich tot broed- en foerageerplaats voor

braam, en klimmers als hop en kamperfoelie. We willen

duizenden kustvogels. Bij de Prunje, ten oosten van

bereiken dat inheemse loofboomsoorten het overnemen

Serooskerke, zijn vanaf de Inlaagweg en de

van de naaldbomen. Maar er zullen altijd wel

uitkijktoren aan de Bootsweg veel weide- en

Corsicaanse en Oostenrijkse dennen blijven, omdat die

kustvogels te zien.

zich spontaan vermeerderen. Leuk voor de kruisbek, een
zangvogel die van dennenzaden leeft. Het is een
geïsoleerd bosgebied, waarin eekhoorn en vos (nog) niet

Bereikbaarheid

voorkomen. Reeën en damherten zijn er volop, maar

Met de auto: vanuit de richting Breda-Bergen op Zoom-

konijnen zijn er zeldzaam als gevolg van de virusziekte

Goes over de A58. Bordje volgen “Neeltje Jans”, dan de

VHS. Zangvogels laten zich hier vaak horen, in het

N57 volgen over de Oosterscheldekering. Daarna de

voorjaar hoor je zeker de nachtegaal en de koekoek. De

eerste afslag LA, Kraaijensteinweg. Een andere route

Excursieschuur aan het begin van de wandelroute is in

loopt vanaf Rotterdam over de A29, bij Hellegatsplein de

de vakanties en weekends ’s middags open. Hier kun je

N59 richting Zierikzee. Aan de rand van Burgh-

allerlei informatie krijgen over de natuur in deze streek.

Haamstede linksaf de N57 (Kraaijensteinweg) op. Na

Echte lopers adviseer ik om - buiten de broedtijd - de

ruim 3 km bij Westenschouwen rechtsaf, dit is het

wandeling met 6 km te verlengen: bij de uitkijktoren de

vervolg van de Kraaijensteinweg.

groene route oppikken en door de imposante

Of de route over de Brouwersdam vanuit Rotterdam via

Meeuwenduinen verder. Langs het strand terug en

Hellevoetsluis en Ouddorp, op Schouwen-Duiveland

groen blijven volgen tot het houten huisje bij de

richting Middelburg. Aan de rand van Burgh-Haamstede

Haringsput. Dan de gele route RA volgen.”

linksaf de N57 enz.

• Slot Haamstede in het centrum van Haamstede is te

Met het openbaar vervoer: trein naar Goes. Met buslijn

bezichtigen: een kasteel omringd door loofbos en

132 naar Zierikzee, overstappen op bus 133, uitstaphalte

duingebied de Zeepeduinen. Bel voor kaartverkoop en

Dorp (Westenschouwen), Burgh-Haamstede. Vanuit

informatie 0900-2020233, VVV-kantoor Burgh-

Rotterdam eerst met de metro naar Zuidplein, dan de

Haamstede, Noordstraat 45a, 4328 AK Burgh-

interliner 395 naar Zierikzee, daarvandaan bus 133 (halte

Haamstede, www.vvvschouwenduiveland.nl.

als bovenstaand). OV-reisinformatie 0900-9292 (€ 0,70

• In Burgh staat een schoolgebouw uit 1880, met een

per minuut) of www.9292ov.nl.

lokaal dat getrouw is ingericht als in de tijd van Ot en
Sien. Achter de school ligt de ringwalburg; in de
school vindt u naast wisselexposities ook informatie,
archeologische vondsten en een maquette van deze

Deze route is afkomstig uit het lentenummer van

burg uit de Karolingische tijd (ca. 850) waar Burgh

Onverwacht Nederland (1/2007).

naar vernoemd is. De Burghse Schoole, Kerkstraat 3,
4328 LH Burgh-Haamstede. Openingstijden: vanaf 10
apr elke middag van 14-17 uur behalve op zo, ma en
feestdagen.
• Waterland Neeltje Jans is een attractiepark op het
voormalige werkeiland van de Oosterscheldekering.
Open: begin april tot eind dec.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

