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Sint Philipsland
Het dorpje Sint Philipsland is niet meer dan een Voorstraat tussen de dijk en de kerk, met
daaromheen een aantal nieuwbouwwijken. De dorpsvorm met straat tussen dijk en
kerkring is typisch voor de streek en heeft in de geografie zelfs een naam:
ringvoorstraatdorp. Eenmaal op de dijk ben je het dorp al bijna uit. Je volgt de grasdijk
langs de Krabbenkreek richting het Mastgat. Op en om het eiland scheren vogels af en
aan. In de zomer zie je opvallend veel lepelaars die zich tegoed doen aan vissen en
wormen op de slikken en schorren. Je blijft de dijk volgen tot dijkpaal 640 en krijgt daarbij
mooi zicht op het Mastgat en het Zijpe. De oudere eilandwandelaar herinnert zich
waarschijnlijk nog de radioberichten over het veer Anna Jacobapolder-Zijpe, dat bij mist
uit de vaart werd gehaald. Die veerpont is een eindje verderop, nu alleen nog in de
zomer. Bij paal 640 keer je echter om en steek je de Anna Jacobapolder geheel over, een
heerlijk lang eind polderland, deels over gras. Je komt uit bij de Rumoirtschorren, dicht bij
de Philipsdam. Geniet hier van de vele steltlopers, rosse grutto's, eenden en ganzen in
het brakke land.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de splitsing Voorstraat met Kerkring, naast de kerk, loop je de Voorstraat in. Aan
het eind rechtdoor een trap op en boven op de grasdijk rechtsaf. Volg de dijk langs de
Krabbenkreek. Je loopt het dorp uit en volgt de dijk ruim 4 km.
2. Waar bij dijkpaal 657 een verhard weggetje boven op de dijk bij een metalen slagboom
komt, blijf je rechtdoor de grasdijk volgen langs de schorren. Vervolgens na 1 km, ná
dijkpaal
645, schuin linksaf / rechtdoor een verhard weggetje aan buitenzijde van het dijktalud
volgen. Nog 500 m doorlopen tot dijkpaal 640. Hier heb je mooi zicht over het Zijpe naar
Duiveland.
3. Vanaf dijkpaal 641 teruglopen over het weggetje aan buitenzijde dijktalud. Na 500 m de
dijk over langs metalen slagboom. Onderaan de dijk doorlopen tot splitsing. Rechts
aanhouden, Abraham Wisseweg. Na 50 m linksaf een grasdijk op richting windmolen.
Eerste verharde weg rechtsaf, tussen akkers door. Op splitsing linksaf. De weg met bocht
naar rechts volgen, onderlangs een windmolen. Nu de weg met bocht naar links volgen.
Aan het eind rechtsaf, fietspad parallel aan voorrangsweg (rijksweg) volgen richting Sint
Philipsland.
4. Neem de eerste weg linksaf, Noorddijk. Ga boven op de grasdijk rechts van deze weg
lopen. Na 2 km de eerste weg linksaf, Hogeweg. Aan het eind rechtdoor de dijk op. Ga
rechtsaf en volg het buitendijkse grastalud langs de schorren van het Slaak.
5. Na ruim 1 km, net na dijkpaal 560 en vlak voordat de dijk naar links buigt, rechtsaf langs
metalen slagboom. Onderaan de dijk op en op viersprong schuin linksaf / rechtdoor
richting fietsknooppunt 98. Na ruim 1 km op een splitsing rechtdoor, grasdijk naast
Henriëttedijk volgen. Op een verharde weg rechtdoor van de dijk af en beneden op
splitsing rechtdoor.
6. Bij de watertoren de Rijksweg oversteken, Stationsstaat. Bij bord 'bebouwde kom'
rechtdoor de grasdijk volgen langs het haventje. Over de dijk lopen langs molen De
Hoop. Na dijkhuisje 'Het Wachtje' rechts de dijk af. Eerste straat rechts, Voorstraat.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
16,5 km
Start- en eindpunt
Sint Philipsland, splitsing Voorstraat met Kerkring.
Eigen vervoer
Sint Philipsland ligt ten (noord)westen van Bergen op Zoom. Volg vanaf Bergen op Zoom
de N286 naar Scherpenisse. Ga in Sint Philipsland naar Kerkring of Voorstraat.
Openbaar vervoer
Vanaf station Bergen op Zoom buslijn 102, uitstappen halte Haven, Sint Philipsland.
Let op
bus rijdt niet in het weekend!
Eten en drinken
Café ’t Durp in Sint Philipsland, www.tdurp.nl
Honden
Aangelijnd toegestaan.

Achtergrondinformatie
Door dammen geketend
Onze grootouders konden waarschijnlijk zo opdreunen dat het eiland Tholen werd
omgeven door de Oosterschelde, het Mastgat en de Eendracht. De Eendracht was de
brede kreek die het eiland scheidde van het Brabantse vasteland. Tholen en Sint
Philipsland zijn nu nog steeds een eiland, maar wel door twee dammen en drie bruggen
geketend. Met de Deltawerken werden de Philipsdam in het Krammer en de Oesterdam
aangelegd in de Oosterschelde en werd het Schelde-Rijnkanaal gegraven op de plek van
de Eendracht. Tot
zover het lesje geschiedenis van de Zeeuwse geografie. Hoogste tijd om te gaan
wandelen! Deze tocht biedt veel waterkant en eindeloze paden tussen de akkers. Eerst
loop je langs de Krabbenkreek, waar Aziaten jacht maken op de omstreden Japanse
oester. Daarna doorkruis je het eiland en loop je langs de Rumoirtschorren, waar talloze
vogels toeven.
Japanse oester
Hele Aziatische families zie je op de dijk bij het Zijpe. Ze zijn er druk in de weer met het
vangen van oesters. Niet de gewone, maar de Japanse oester. Deze soort met
vlijmscherpe schelpranden is uitstekend eetbaar en staat in gerenommeerde restaurants
op de kaart. De soort gedijt hier echter zo goed, dat ze inmiddels als een plaag wordt
gezien. Zwemmers kunnen zich bovendien flink bezeren aan de scherpe randen.
Anderzijds blijken de oesterriffen een waardevolle habitat te zijn voor een groot aantal
diersoorten die tussen de scherpe schelpen bescherming vinden. Het herstel van de
mosselbanken in de Delta wordt toegeschreven aan de Japanse oester. Voor de een dus
een plaag, voor de ander een lust!

De mooiste eilandwandelingen van NederlandZin in meer eilandwandelingen? In de
gids ‘De mooiste eiland-wandelingen van Nederland’ staan 18 wandelroutes op(schier- of
voormalige) eilanden. Inclusief wandelingen op de twee kleinste Waddeneilanden
Vlieland en Schiermonnikoog.Andere eilanden waar je goed kunt wandelen zijn
Tiengemeten, Neeltje Jans en Marken. Voormalige eilanden als Wieringen, Urk en
Schokland zijn eveneens in de gids opgenomen. Ook de door dammen en bruggen
afgebakende eilanden Tholen en Sint-Philipsland zijn geselecteerd. Zelfs de Limburgse
‘eilanden’ in de Grensmaas, die ontstaan zijn door grindwinning, staan in deze gids.Alle
routes zijn samengesteld door Sietske de Vet (www.wegwijs43.nl), Rutger Burgers
(www.routewerk.nl) en Menno Zeeman (FossaNova). De gids is te koop bij de
boekhandel of online te bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

