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Heerenpolder, Oosterschenge en Veerse Meer
We maken een prachtige polderwandeling in Zuid-Beveland rond Wolphaartsdijk. Over
populierendijken, dwars door de velden en over graspaden langs watergangen. We
verlaten Wolphaartsdijk, vroeger Oostkerke geheten, over de Molendijk met zicht op de
mooie korenmolen De Hoop. Het nieuw aangelegde voetpad Wolfertspad brengt ons
onder aan de Oudelandsedijk richting Oud-Sabbinge, waar we aan de rand van het dorp
alweer afbuigen naar de Kalversdijk. De route vervolgt tussen akkers en graslanden van
de Zuiderlandpolder naar de Nieuw-Sabbingepolder. We genieten van de weidse
uitzichten met in de verte steeds de lange lijnen van populierendijken. We wandelen over
de Oude Veerdijk, deels omzoomd door hoge peppels, langs de rand van de
Heerenpolder. Volgt een flink stuk over gras langs de Oosterschenge, een kreekrestant.
Bij het gehucht Roodewijk steken we over boerenland door naar de rand van het Veerse
Meer. Bij een vogelkijkscherm hebben we mooi zicht over de slikken en schorren van het
buitendijkse natuurgebied Kwistenburg, een oase voor vogels. Op de Noorddijk lonkt de
hervomde kerk, gebouwd in neobyzantijnse stijl, ons al tegemoet.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats of de bushalte loop je tegenover de Griffioen het Wolfertsplein
op langs een infobord van het wandelnetwerk. Op de kruising rechtsaf, Noorddijk. Aan
het eind rechtsaf, Hoofdstraat. Op de eerste kruising rechtsaf richting knooppunt (hierna
kp) 67. Deze weg blijven volgen in de richting van de molen, verderop Molendijk. Langs
de molen. Op een splitsing bij een wegwijzer links aanhouden, Oudelandsedijk. De
Sportweg naar links negeren en direct daarna links aanhouden over een smal voetpad,
Wolfertspad. Je verlaat Wolphaartsdijk. Dit pad blijven volgen tot je uitkomt op de
asfaltweg. Direct daarna in de bocht naar rechts ga je linksaf, een onverharde dijkweg
met aan het begin jonge boompjes. Op een driesprong rechtdoor, asfaltweg omzoomd
door populieren richting kp 65. Ter hoogte van het bordje Kalversdijk links aanhouden
naar beneden langs een huis.

2. Direct daarna linksaf, Bokkeweg richting kp 64. Zijwegen negeren. Bij huisnummer 6
meebuigen naar links naar boven. Je volgt de Sabbinghedijk. Je passeert een boerderij
met grote schuren aan je rechterhand. Even verder, waar de populieren aan je linkerhand
op de dijk beginnen, ga je bij kp 90 rechtsaf, een karrenspoor tussen de velden. Je neemt
na ruim 600 meter het eerste pad naar links, een grasrand langs de sloot aan je
rechterhand. Bij het bredere water het paadje met bochten blijven volgen. Na de plas
meebuigen naar links. Je vervolgt verderop het paadje over grasland rechtdoor. Aan het
eind rechtsaf over een planken bruggetje en via trappen omhoog. Je komt uit in de bocht
van een asfaltweg.

3. Hier schuin rechts oversteken, Oude Veerdijk, een karrenspoor onderlangs een dijk
aan je linkerhand. Je kruist bij kp 72 een asfaltweggetje en je gaat rechtdoor, een
karrenspoor met aan je linkerhand populieren. Voorrangsweg kruisen en rechtdoor de
Oude Veerdijk vervolgen, een grindweg omzoomd door populieren. Na 400 meter ga je
schuin rechts naar beneden, een graspad en rechtsaf langs een bordje 'Van harte
welkom'. Je passeert een watergang en draait met het pad mee naar links. Bij een haag
meebuigen naar links en weer naar rechts. Je loopt dan langs de watergang met aan je
rechterhand de haag van struiken. Je steekt bij kp 73 een asfaltweggetje over en je
vervolgt het graspad langs het water. Steeds dit pad blijven volgen tot je uitkomt bij een
asfaltweggetje.

4. Hier ga je linksaf de brug over en direct weer rechtsaf. Je volgt de watergang, nu aan
je rechterhand tot je uitkomt op een asfaltweg in Roodewijk. Hier rechtdoor. Een weg
naar rechts negeren. Je passeert aan je linkerhand grote boerenschuren en een hek.
Direct na dat hek linksaf langs een bordje 'Van harte welkom', een graspad langs de rand
van een akker. Het pad met bochten volgen, daarna een breed grindpad tussen de
velden. Je steekt een brede watergang over via een aarden dam en dan ga je linksaf, een
graspad langs de watergang aan je linkerhand. Bij een splitsing van watergangen
meebuigen naar rechts. Je komt na krap 600 meter bij een gebouwtje van het
waterschap. Even daarna linksaf richting kp 43 omhoog en bij het gebouwtje naar de
asfaltweg.

5. Hier ga je linksaf, asfaltfietspad onderlangs de dijk. (Als je wilt, kun je hier ook steeds
over de kruin van de grasdijk lopen langs het Veerse Meer. Je moet dan wel geregeld
over hekjes klimmen). Waar het fietspad naar links buigt ga je rechtdoor via trappen
omlaag en dan rechtdoor, Harde Bollepad. Verderop waar de weg naar links buigt ga je
scherp rechtsaf, Harde Bollepad. Meebuigen naar links, je passeert een kijkscherm aan
je rechterhand. Nu het fietspad met bochten om een uitstulping heen blijven volgen. Dan
doorlopen tot een driesprong waar het fietspad schuin rechts omhoog gaat.

6. Hier ga je linksaf, een karrenspoor tussen de velden. Je komt uit op een
voorrangsweg. Hier ga je linksaf. Nu neem je de eerste weg rechtsaf, Kostersweg. Deze
weg met een bocht naar rechts omhoog blijven volgen. Je loopt dan over een
populierendijk. Bij kp 44 rechtdoor, Noorddijk vervolgen. Je loopt Wolphaartsdijk binnen
en je gaat rechtdoor. Doorlopen tot een kruising. Hier ga je rechtsaf, Hoofdstraat richting
kerk. Nu de eerste weg links, Wolfertsplein en je komt weer terug bij de parkeerplaats en
de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Wolphaartsdijk, Dorpshuis de Griffioen, Oostkerkestraat 24, 4471 BB.
Parkeren
Wolphaartsdijk, parkeerplaats in een zijstraat van de Oostkerkestraat, Van der Baanstraat
naast de Griffioen.
Openbaar vervoer
Wolphaartsdijk, bushalte Kerk, aan de Oostkerkestraat, lijn 182 van/naar Goes.
Lengte van de wandeling
16 km.
Horeca onderweg
In Wolphaartsdijk: Café-cafetaria 't Trefpunt en Lunchroom De Molen,
http://www.lunchroomdemolen.nl/.
Percentage verhard-onverhard
40%-60% of 30%-70% (via grasdijken langs het Veerse Meer).
Honden
Deze route is verboden voor honden.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-wolphaartsdijk/15567/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

