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Natuurkampeerroute Zeeland en de Zuid-Hollandse 
eilanden (zomerversie) 
Laatste update: mei 2020 
Afstand: 278 km 
 
Water staat centraal in deze meerdaagse fietsroute langs Natuurkampeerterreinen in 
Zeeland en Zuid-Holland. Je fietst over alle schiereilanden in het gebied, met brede 
stranden, uitgestrekte polders en onverwachte kreken en welen. De zee is nooit ver weg. Op 
Neeltje Jans leer je over de strijd tussen mens en water: de watersnoodramp van 1953 en de 
Deltawerken en de wereldberoemde Oosterscheldekering. De zee heeft ook veel gebracht: 
nergens zijn de mosselen zo lekker als in Zeeland.   
 
Praktisch:  
Deze route voert langs zes Natuurkampeerterreinen. Omdat iedereen een andere afstand 
per dag fietst, is niet gekozen om dagetappes aan te geven, maar om een route langs alle 
Natuurkampeerterreinen in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden uit te stippelen. Er zit 
ook een terrein in Noord-Brabant bij, dat mooi in het rondje paste. Je kunt zelf bepalen op 
welk Natuurkampeerterrein je wilt overnachten. Let op: omdat er in deze provincie relatief 
weinig Natuurkampeerterreinen liggen, zijn sommige afstanden langer dan bij andere 
Natuurkampeerroutes. Dit geldt vooral voor het traject tussen De Kersengaard in Zuidland 
en Het Veerse Gat in Veere.  
 
Zomerversie route 
De in deze routefolder beschreven route is alleen te fietsen tussen 1 juli en 24 augustus 
2020. Dit komt door de veerpont tussen Perkpolder en Hansweert (Kruiningen), die alleen in 
deze periode vaart. Er zijn weinig alternatieven om vanuit die plek in Zeeuws-Vlaanderen 
terug over te steken naar Zuid-Beveland. Als je buiten deze periode wilt fietsen, kun je beter 
de voor- en naseizoenversie van de route fietsen. Deze is ook te vinden op 
www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes.  
 
Veerpontjes 
In deze route moet je meerdere malen met een veerpont een water oversteken. Controleer 
voor je gaat fietsen op welke tijden deze veerpontjes varen. Soms varen ze zeer beperkt! In 
de routebeschrijving is bij elke veerpont opgenomen waar je de tijden kunt controleren.  
 
Knooppunten 
Station Bergen op Zoom is het startpunt van de route, zodat je meteen vanuit de trein kunt 
gaan fietsen. Maar je kunt uiteraard op elk gewenst punt van de route beginnen en stoppen. 
Hieronder is elk traject tussen de Natuurkampeerterreinen aangegeven in knooppunten. 
Neem altijd extra kaartmateriaal mee ter oriëntatie, en de Natuurkampeerkaart voor het 
overnachten op de Natuurkampeerterreinen. Zie voor meer informatie: 
www.natuurkampeerterreinen.nl/word-natuurkampeerder. 
We wensen je een fijne tocht! 
 

http://www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes
http://www.natuurkampeerterreinen.nl/word-natuurkampeerder
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Routebeschrijving 
 
Traject 1: Station Bergen op Zoom – Natuurkampeerterrein Tiengemeten (Tiengemeten)*:  
49,2 km (incl. 4,5 km vanaf route naar Natuurkampeerterrein) 
Naar knp 76: Op Stationsplein re, na 65 m li Oude Stationsweg. Na 80 m li Bredasestraat. Na 
115 m bij kruispunt schuin li Wassenaarstraat. Na 290 m re Burg. Van Hasseltstraat, wordt 
Huijbergsestraat en daarna Kerkstraat. Na 120 m re Hoogstraat. Re aanhouden Grote Markt. 
Na 50 m li (blijft Grote Markt). Na 75 m re Fortuinstraat, wordt Steenbergsestraat. Eind 
straat: knp 76  
76 – 79 – 72 – 77 – 13 – 10 – 62 –  72 - 56 – 55 – 77 – 81 – 78 – 23 – 22 – 71 – 24 – 62 – 29** 
– 50 – 9 – 8 – veerpont 
*Let op: beperkte vaartijden naar Tiengemeten! Voor veertijden zie www.voetveren.nl. 
 
Naar Natuurkampeerterrein Tiengemeten: bij knp 8 ri knp 7. Na 9,7 km li ri veerboot 
Nieuwendijk - Tiengemeten. Voor veertijden zie www.voetveren.nl. Na veerpont rechtdoor. 
Na 90 m li Tiengemeten. Na 3 km: Natuurkampeerterrein (en herberg) Tiengemeten.  
 
**Na knp 29 ga je langs de A29 over het water. Een aantrekkelijker alternatief is het 
voetveer van Willemstad naar Numansdorp. Deze heeft echter beperkte vaartijden. Zie 
www.voetveren.nl (of bel: 06-53844235). Wil je via het veer, ga dan na knp 29 ri knp 23. Dan 
kom je langs het veer. In Numansdorp li Molendijk ri knp 9 – 8. 
 
Traject 2: Tiengemeten (Tiengemeten) – De Kersengaard (Zuidland): 28,8 km (incl. 4,5 km 
van Natuurkampeerterrein Tiengemeten naar route) 
Terug naar de veerboot Tiengemeten – Nieuwendijk. Op kade li Nieuwendijk ri knp 7.  
7 - 5 – 4 – 2 – 3- veerpont* – 11 – 76 – 83 – 82 
Naar De Kersengaard: bij knp 82 ri knp 85. Na 1,6 km li Ramhilseweg. Na 410 m: De 
Kersengaard.  
 
*veerpont Nieuw-Beijerland – Hekelingen. Vaart dagelijks tussen 5.30 en 23.00 uur. (zie 

www.voetveren.nl of bel 0186-693064 of 06-53868549).  
 
Traject 3: De Kersengaard (Zuidland) – Het Veerse Gat (Veere): 79,9 km* 
85 – 86 – 87 – 24 – 23 – 22 – 21 – 64 – 65 – 66 – 60 – 41 – 59 – 58 – 52 – 51 – 84 – 85 – 83* - 
77 – 78 – 80 – 81 – 71 – 70 – 4 – 3 – 30 – 31 – 32 
Naar Het Veerse Gat: bij knp 32 rechtdoor Polredijk. Na 125 m schuin re Landschuurweg. Na 
123 m re (blijft Landschuurweg). Na 615 m: Het Veerse Gat.  
 
*Opmerking: In het laagseizoen is dit traject te verkorten met een overnachting op 
Natuurkampeerterrein Hoeve Batenburg in Ellemeet (na 47,5 km tussen knp 83 en 77). Let 
op: in het hoogseizoen kan dit terrein geen plek voor fietsers garanderen. Kijk voor meer 
informatie op: https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/zeeland/hoeve-
batenburg/  
 
Traject 4: Het Veerse Gat (Veere) – De Blikken (Groede): 35,8 km 
32 – 33 – 61 – 37 – 59 – 5 – 58 – 57 – 38 – 83 – 87 – 85 – 86 – veerpont* - 7 – 20 – 14 – 85 – 
15 – 17 
 

http://www.voetveren.nl/
http://www.voetveren.nl/
http://www.voetveren.nl/
http://www.voetveren.nl/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/zeeland/hoeve-batenburg/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/zeeland/hoeve-batenburg/
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Naar De Blikken: bij knp 17 ri knp 13. Na 1,2 km: De Blikken.  
 
*veerpont Vlissingen – Breskens. Hele jaar: ma-vr: 5:45 - 22:18 uur. Hele jaar: za-zo: 7:45 - 
22:18 uur. Zie ook www.voetveren.nl of bel 088-0760405.  
 
Traject 5: De Blikken (Groede) – De Kamperhoek (Vogelwaarde): 51,1 km 
17- 43 – 21 – 23 – 24 – 28 – 37 – 34 – 14 – 11 – 3 – 17 – 25 – 28 – 70 – 40 – 41 – 53 
Naar De Kamperhoek: bij knp 53 li Campensedijk. Na 1.1 km re Kamperweg. Na 145 m: De 
Kamperhoek.  
 
Traject 6: De Kamperhoek (Vogelwaarde) – Station Bergen op Zoom: 53,8 km 
Vervolg Campensedijk (re). Na 600 m schuin re Zuiddijk. Na 800 m li Dijk van de Kleine 
Hengstdijkpolder, ri knp 19.  
53 – 54 – 12- 19 – 10 – 8 – 18 – 7 – 9 – veerpont* - 88 – 85 – 86 – 99 – 43 – 42 – 98 – 95 – 74 
– 77 – 71 – 32 – 78 – 76 
Naar station Bergen op Zoom: bij knp 76 re Steenbergsestraat, na 235 m schuin li 
Fortuinstraat, wordt Grote Markt. Na 55 m li Grote Markt. Eind re Hoogstraat. Na 45 m li 
Kerkstraat, wordt Huijbergsestraat. Na 85 m li Wassenaarstraat. Na 300 m re Stationstraat. 
Na 150 m: Station Bergen op Zoom. Eindpunt van de route!  
 
*veerpont Perkpolder – Hansweert. Let op: vaart alleen in de zomer! 1 juli t/m 24 aug 2020: 
ma,wo,vr,zo: Perkpolder tussen 9.00 – en 17.00 uur. Zie www.voetveren.nl of bel 06-
51200389 of 06-41218109. Ook bij slecht weer vooraf bellen!  
 
Alternatieven voor de veerpont tussen Perkpolder en Hansweert (Kruiningen):  
Mocht de pont niet varen, dan kun je de alternatieve route downloaden die teruggaat naar 
Natuurkampeerterrein De Blikken in Groede. Vanuit daar gaat de route via Vlissingen over  
Zuid-Beveland richting Bergen op Zoom: www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes.    
 
Een ander alternatief is de bus tussen Terneuzen en ’s Heerenhoek die door de 
Westerscheldetunnel rijdt. Lijn 20 en 50 zijn voorzien van een aanhanger voor fietsen (evt. 
met aanhangers). Je moet je hiervoor minimaal 1 uur van tevoren aanmelden via tel. 0113 - 
233 333. Vooraf reserveren is aan te bevelen.    
 
Het routekaartje van de hier beschreven route vind je op: 
www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes.  
 
Mocht je onvolkomenheden aantreffen in deze routes, meld deze dan graag via 
info@degroenekoepel.nl.  
 
Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur (voorheen: Stichting 
Natuurkampeerterreinen) en Stichting Landelijk Fietsplatform stellen zich niet aansprakelijk 
voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.  
 
 

 

http://www.voetveren.nl/
http://www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes
http://www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes
mailto:info@degroenekoepel.nl
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Adreslijst 
 
Nr  Naam terrein, Adres, Postcode Plaatsnaam, Telnr, Telnr 2, RD x-coördinaat RD y-
coördinaat, GPS latitude GPS longitude 
 

1 De Kreek, Moorseweg 1b, 4681 SM Nieuw-Vossemeer,+31 (0)167-503480,75375 399167, 
51,576110 4,238610 

2 Tiengemeten, Tiengemeten 1, 3284 BE Zuid-Beijerland, +31 (0)186-660238, +31 (0)6-
53489250, 83821 416610, 51,733610 4,356940 

3 De Kersengaard, Ramshilseweg 4, 3214 LL Zuidland, +31 (0)6-20364680, 755280 426635, 
51,822658 4,234457 

4 Hoeve Batenburg*, Kuijerdamseweg 7, 4326 LL Ellemeet/Noordwelle, +31 (0)111-671726, 
46090 416675, 51,727871 3,808493 

5 Het Veerse Gat, Landschuurweg 5, 4351 RR Veere, +31 (0)30-6977749, +31 (0)6-23868335 
(8.00-22.00 uur / geen sms),  34239 397447, 51,553060 3,645830 

6 De Blikken , Barendijk 3, 4503 GT Groede, +31 (0)117-371365, 23203 377150, 51,368437 
3,494133 

7 De Kamperhoek, Campensedijk 50, 4581 PW Vogelwaarde, +31 (0)6-53406080, 55705 
374087, 51,347220 3,961940 

 
 *Hoeve Batenburg heeft in het hoogseizoen zeer beperkt plek voor fietsers. In het 

laagseizoen kun je hier prima overnachten. Het terrein is opgenomen in de route, vanwege 
de lange afstand tussen Het Veerse Gat en De Kersengaard.  
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Cultuurhistorie 
 
Natuurkampeerterreinen liggen altijd in of bij een natuurgebied. Maar 
niet alleen de natuur bepaald het aanzicht van een terrein en zijn 
omgeving. De cultuurhistorie van het gebied is minstens zo belangrijk. 
De meeste Natuurkampeerterreinen besteden dan ook aandacht aan 
het unieke karakter van hun omgeving. Hieronder vind je een 
beschrijving van het cultureel erfgoed rond diverse 
Natuurkampeerterreinen langs de route. Je kunt de beheerder van 
het betreffende terrein altijd vragen om meer informatie!  

 

 
 
Natuurkampeerterrein De Kreek – Nieuw Vossemeer 
 

Nieuw Vossemeer is vooral bekend 
geworden door Merijntje Gijzen, de roman 
en later film en tv-serie geschreven door 
A.M. de Jong. Het dorp is in 1567 gesticht 
als gevolg van de bedijking van de polder 
van Nieuw-Vossemeer en de bouw van de 
eerste huizen. In 1809 werd Nieuw 
Vossemeer een zelfstandige gemeente, los 
van Oud Vossemeer en ook los van 
Zeeland, de nieuwe grens werd de rivier 
de Eendracht. Hierdoor konden de boeren 
bewoners hun eigen katholieke kerk 

bouwen. De watersnoodramp van 1 februari 1953 trof Nieuw Vossemeer heel pijnlijk. Vijftig 
inwoners verdronken in deze Beatrix-vloed. Ter nagedachtenis aan deze omgekomenen 
staat op de dijk, waar de zee is binnengedrongen, een herdenkingskruis. 

 
Natuurkampeerterrein De Kersengaard – Zuidland  

 
Zuidland, op het voormalige eiland 
Voorne, is ontstaan door het aanslibben 
van gorzen (of kwelders) in de 
zuidmonding van het stroompje de 
Wiedele. Deze (vier) gorzen zijn omstreeks 
1200 omkaderd met een kade. Vanwege 
de gunstige ligging aan de rivier de 
Bernisse verkreeg de plaats in de vijftiende 
eeuw een zekere rijkdom, nog zichtbaar 
aan de kerk. Een monument op de 
begraafplaats herinnert aan de 21 doden 

door de watersnoodramp van 1953. Vlak bij het Natuurkampeerterrein loopt een tot 
fietspad getransformeerde oude trambaan (tot 1966 actief) dwars over het eiland Voorne-
Putten. 
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Natuurkampeerterrein Het Veerse Gat - Veere 
 
‘Het Veersche Gat’ is de naam van de 
vroegere zeearm hier net achter de dijk. 
Tot de afsluiting ervan begin jaren zestig 
stroomden bij eb en vloed miljoenen liters 
zout water heen en weer. Nu heet het 
Veerse Meer. De kreken rond het 
Natuurkampeerterrein zijn ontstaan door 
oorlogshandelingen eind 1944. Om de 
Duitse verdediging uit te schakelen, 
bombardeerden de geallieerden toen de 
dijken van Walcheren. Daardoor hadden 
de getijden een jaar lang vrij spel. De 

daardoor ontstane diep uitgesleten geulen werden de latere kreken. 
 
Het Veerse Gat ligt vlak bij oude stadjes als Veere, Domburg (met de Manteling), Vlissingen 
(met de boulevard en Fort Rammekes) en het wat grotere historische Middelburg met zijn 
schitterende abdij en het Zeeuws Museum.  
 

Natuurkampeerterrein De Blikken - Groede 
 
Natuurkampeerterrein De Blikken ligt op 1 km 
van het pittoreske en artistieke dorpje 
Groede. Het dorp is vermoedelijk al in de 
twaalfde eeuw ontstaan als aangeslibd, nieuw 
ontgonnen land. In de veertiende eeuw 
ontstond pas het dorp. Het heeft veel 
overstromingen gekend door natuurgeweld of 
inundaties. In het dorp zijn onder andere de 
Grote Kerk, met delen uit de dertiende eeuw, 
en het standbeeld van Jacob Cats te zien. Cats 
liet begin zeventiende eeuw diverse polders in 
de omgeving van Groede herbedijken. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog bleef het dorp gespaard, omdat het een Rode Kruisdorp was. 
 
Op de markt van Groede waan je je als God in Frankrijk. Rond de kerk kun je vanonder de 
kastanjebomen genieten van de statige panden die de markt omringen. In het dorp 
bevinden zich verschillende eet- en drinkgelegenheden. Voor de lekkere trek in ambachtelijk 
ijs of de echte fijnproever is hier wat te vinden. 
 
Groede maakt de naam van kunstenaarsdorp meer dan waar. Tientallen kunstenaars zijn 
werkzaam in Groede. Kom eens een kijkje nemen bij de talloze vaste of tijdelijke 
tentoonstellingen en exposities. 
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Natuurkampeerterrein De Kamperhoek – Vogelwaarde 
 

Op De Kamperhoek kampeer je in een wei die is 
omgeven met een Zeeuwse haag. Dat is een 
dichte haag, bestaande uit diverse 
(doorn)struiken, aangevuld met enkele 
boomvormers. Vroeger werden dit soort hagen 
geplant als veekering. In het midden van de wei 
is een oude drinkput, waaruit het vee dronk. 
Een kleine eeuw geleden telde Zeeland enkele 
honderden drinkputten. Nu zijn ze schaars 
geworden. Kloosterzande (op 8 km) is gesticht 
door monniken in de twaalfde eeuw. De 
Nederlands-hervormde kerk aldaar dateert uit 

het midden van de dertiende eeuw en is oorspronkelijk als kloosterkapel gebouwd. 
 
 
 
  

 
 


