Koudekerke en het Zuidland
verdronken
Startpunt van de wandeling:
Bushalte Burghseweg, Haamstede
Eindpunt van de wandeling:
Bushalte Provinciale weg, Moriaanshoofd
Lengte wandeling: 15 km
Horeca onderweg: diverse in Haamstede; halverwege even van de route af: restaurant De
Schelphoek, Serooskerkseweg 24, 4327 SE Serooskerke; aan het eind: restaurant De Heerenkeet,
Boogerdweg 1, 4321 SN Kerkwerve.

Routebeschrijving
Loop vanaf de bushalte richting Albert Heijn en Jan de Jonge Fietsen. Ga tegenover Duinwegje LA
richting Begraafplaats (Hooge Burch). Je loopt door de oude ringwal. (Kijkpunt 1)
Klinkerpad wordt voetpad. Bij asfaltweg LA. Bij fietspad RA richting Burghsluis. Je loopt door een
fietstunnel. Einde fietspad LA richting Burghsluis. Volg de lange Meeldijk tot het einde. LA Suikerdijk.
Volg even verder bij begin haven het asfaltpad rechts van de Suikerdijk. Neem 100 m. vóór bord
einde Burghsluis het asfaltpad langs het water. Je komt bij het verdwenen dorp Koudekerke en de
Plompetoren. (Kijkpunt 2)
Langs de Plompe toren RD. Blijf de Plompetorenweg volgen met de bocht naar links (bij dijkpaal 54).
Plompetorenweg wordt Karremansweg. Direct na het watertje aan de linkerhand met infobord over
patrijzen RA (fietspad). Volg dit fietspad tot routepaaltje met markering gele pijl op groen veld. Ga
hier LA. Mountainbikepad oversteken en RD. 1e pad RA. Volg dit pad met bocht naar rechts langs het
water aan de linkerhand. Bij T-splitsing LA en daarna 1ste pad RA. Trap op naar uitkijktoren
Schelphoek. (Kijkpunt 3)
Na uitkijktoren pad naar rechts volgen. Je loopt langs het water en komt langs een infobord over een
zeeboerderij. Steek parkeerplaats recht over. Ga tussen betonblokken door en blijf langs het water
lopen. Einde pad de dijk op en RA (fietspad). Na ongeveer 200 m. bij betonnen paal RD over grasdijk
en vóór metalen hek LA trap af. Beneden direct RA over rooster graspad op richting Prunjehil. Ga bij

Prunjehil even LA om uit te kijken. Loop daarna weer terug en vervolg LA het graspad. Einde graspad
RD over asfaltpad (Hoosjesweg). Wordt fietspad. Bij rood-witte slagboom even RD en direct LA
asfaltpad op de dijk langs Inlaagweg. (Kijkpunt 4)
Waar voetpad op de dijk eindigt, RD over veerooster. Einde LA Boogerdweg. Na 100 m. schuin RA
naar beneden (Flaauwershaven). Links is een infobord over Het verdwenen Zuidland. (Kijkpunt 5)
Langs infohuisje Nationaal Park Oosterschelde RD omhoog. Na restaurant Heerenkeet RA naar
Provinciale Weg. Steek deze drukke weg over en ga LA over fietspad. Na ongeveer 800 m. is bushalte
Moriaanshoofd.

