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Startpunt: Five Star Farm, Baas Huisweg 11, 4493 NE Kamperland

De organisatie van het Zeeland-Delta weekend heet u welkom op het Zeeland-Delta weekend. De
naam van dit weekend is natuurlijk ontleend aan de Deltawerken, die op hun beurt hun naam
hebben ontleend aan de bouwwerken in de rivierdelta om het land te beschermen tegen
overstromingen. In ons geval is dat de Oosterschelde, het oostelijk deel van de delta van de Schelde,
de rivier die ontspringt in Noord-Frankrijk en door België via Antwerpen naar de Noordzee stroomt.
Op zowel Google als Wikipedia zijn meerdere betekenissen van het woord Delta te vinden. De 33jarige Australische zangeres Delta Goodman laten we links liggen, maar het gebruik van de Griekse
In die beroepsgroepen is de betekenis van , Delta doorgaans “verandering” of ook wel “verschil”.
Dit weekend gaan we het verschil maken!
De organisatie van het Zeeland-Delta weekend heet u natuurlijk ook welkom bij de rondrit!
In principe is de rondrit redelijk eenvoud en overzichtelijk. We gaan
vanaf de camping over de Oosterscheldekering naar SchouwenDuiveland, richting Zierikzee, teneinde daar vandaan via de Zeelandbrug
weer terug te keren naar Noord Beveland, alwaar zich de camping
bevindt. Alhoewel de organi
driehoekvormig te maken, wilde het wegennet in Zeeland niet echt
meewerken. Eigenlijk is het niet veel meer dan drie keer rechts af (een
driehoekje), maar we hebben toch ons best gedaan om er een iets
leukere rit van te maken. De rondrit voert je langs allerlei monumenten en omdat het vandaag (8
september 2018) monumentendag is, mag je daar extra van genieten!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vanaf de camping ga je linksaf de Baas Huisweg op (geheel in tegenstelling tot het
bovenstaande).
Sla rechtsaf de Jan Taksweg op.
Sla bij de Jacobadijk rechtsaf.
Vervolg de Jacobadijk door naar links te gaan.
Sla aan het eind rechtsaf en vervolgens linksaf richting Burgh-Haamstede.
Neem bij de rotonde de eerste afslag de Oosterscheldekering op en geniet van dit mooie
onderdeel van de Deltawerken.
Neem na een kilometer of 5 op de Oosterscheldekering de
enige afslag en ga onderaan rechts af. Ga aan het einde rechts
en weer rechts de Faelweg op. Rijd helemaal door en steek de
Roompotsluis over totdat je links de zeearm op kunt alwaar
aan het einde de eerste opdracht op je wacht.
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Opdracht 1: Herken de Delta / het verschil
De meest bekende muziekband uit Zeeland is, naast het Zeeuws Orkest, toch wel BLØF. Of dat het
door de Zeeuwse roots komt, is onbekend, maar soms bevatten de songteksten van deze band
rijmelarij-van-lik-mijn-vestje en is het nauwelijks te onderscheiden van een citaat uit de Suske &
Wiske. Herken de Delta / het verschil en geef op het bijgevoegde blad aan of de tekst van BLØF of
van Suske & Wiske is.
8.
9.
10.
11.

Rijd terug naar de Oosterscheldekering en ga wederom in de richting van BurghHaamstede.
Op de rotonde, neem de eerste afslag richting Burghsluis en sla meteen rechtsaf de
Meeldijk op.
Sla linksaf de Suikerdijk op.
Vervolg de weg naar de Plompetorenweg. Bij de Plompe Toren wacht u uw tweede
opdracht voor de bokaal.

De Plompe Toren
De Plompe Toren (ook wel Plompetoren) is een kerktoren aan de
Oosterschelde, een paar kilometer ten zuiden van Burgh-Haamstede.
De toren (23 meter hoog) is het enige restant van Koudekerke, een
inmiddels in de Oosterschelde verdwenen dorp op SchouwenDuiveland. De toren staat nèt binnendijks en in het dijkprofiel: in de
binnenglooiing van de Oosterscheldedijk is een uitholling rond de
voet gemaakt.
Opdracht 2: Maak de Delta / het verschil
Teneinde de geschiedenis zich te laten herhalen, ga je hier je best
doen om Domburg van Walcheren af te gooien. Het doel is om de jeude-boules bal zo dicht mogelijk op Domburg te krijgen. De kleinste
delta tussen de bal en Domburg levert de meeste punten.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Vervolg de weg naar de Karremansweg en vervolgens naar de Stolpweg, waar u tegen
het einde rechts (de tweede parkeerplaats) een parkeerplaats vindt waar u van een
stukje Zeeuws binnenwater kunt genieten. (Hier zijn geen punten voor de bokaal te
winnen, maar het is wel een mooi stukje natuur).
Aan het einde van de Stolpweg, moeten we helaas toch even rechtsaf de N57 op, daar
niet alles per pittoresk binnendoorweggetje bereikbaar is.
Ga bij beide verkeerslichten rechtdoor en vervolg de weg naar de Provinciale weg. De
weg heet in ene geen N57 meer, maar N59.
Blijf zo lang op de N59 totdat je naar rechts richting de Heerenkeet kunt
(hectometerpaaltje 5.227), alwaar je kunt genieten van een voor de club zo gewoon doch
tevens îssèlijk lekker bakje koffie met een evenzo genoeglijk stukje appelgebak, al dan
niet aangevuld met een klein toefje of grote toef slagroom. Kijk hierna vooral om je heen
om te genieten van het nationaal park de Oosterschelde.
Na het bakkie pleur rijd je terug richting de provinciale weg, maar deze keer steek je hem
gelukkig over, de Zwaartweg op en vrij vlot daarna rechts te Tellersweg op.
Bij de T-splitsing rechtsaf.
Op de rotonde neem je de eerste afslag richting het pittoreske Kerkwerve.
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Binnen no-time ben je door het dorp heen (een soort van
rechtdoor) en daarna is het linksaf de Zandweg op.
Bij de T-splitsing een snelle rechts-links combinatie om de
Zandweg te vervolgen. Zie je een dikke toren, dan ben je
goed bezig!
Even linksaf die gehate N59 op en direct weer rechts af van
die N59 af, richting de Dikke Toren.
Bij de tweede rotonde, net voorbij de toren, neem je de
derde afslag en ga je de brug over.
Prak je lieve Renaultje ergens in een parkeervak nabij de
obesi-toren. (Pas op: betaald parkeren).

De Sint Lievensmonstertoren
Omdat het vandaag monumentendag is, mag je van de lange klim naar de top van de toren ditmaal
gratis genieten. Daarbij rijst uiteraard de vraag met de
naam “Tel de Delta”: ‘Hoeveel treden heeft de Dikke
Toren van Zierikzee?’
De basisinformatie over de toren heb je al lang en breed
kunnen vinden op Wikipedia, maar wat je daar niet
vindt, is het feit dat de kunstenares Rosalinde van Ingen
Schenau hier het kunstwerk ‘Omnia Temporaria’ heeft
gecreëerd, waar wij RVVC’ers allemaal deel van uit
kunnen maken, simpelweg door een bloem naar
beneden te laten dwarrelen vanaf de toren.
Wanneer je eenmaal klaar bent met het wegmikken van
je bloem, mag je je wenden tot de vierde opdracht van
deze geweldige rondrit, namelijk: vind het elfje. Ergens
op deze foto is het voorzittersvoertuig (also known as
het rode elfje) te vinden. Aan jullie de vraag met de
naam “Vind de Delta”: in welke windrichting je deze
moet zoeken.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

Via dezelfde rotonde waarmee je Zierikzee naar binnen bent gekomen, moet je de eerste
afslag naar rechts nemen om Zierikzee te verlaten. (Je kunt ook linksaf en dan nog eens
linksaf, om bij de prachtige haven te komen, maar de gemeente maakt het ons
onmogelijk om de rondrit hier langs te laten verlopen. #zelfdewegweerterug)
Bij de volgende rotonde neem je de tweede afslag rechtdoor.
Helaas zal je na het eerstvolgende verkeerslicht toch weer rechts de N59 op moeten.
Aangezien de Zeeuwse overheid / de ANWB niet snapt dat je graag naar de Zeelandbrug
wil, volg je op de rotonde het bordje Goes (dat is de tweede afslag).
Ook bij de verkeerslichten volg je het bordje Goes, wat deze keer betekent dat je rechtsaf
slaat. Je verlaat dan de N59 en komt op de N256 terecht. Bij de volgende verkeerslichten
die je tegenkomt, ga je rechtdoor.
Zie je ‘m al? Zie je ‘m al? Goed zo! Dan ben je niet blind: de Zeelandbrug was namelijk
lange tijd de langste brug van Europa. Voor meer historische context zal je nog heel even
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moeten wachten: op de weg naar het wederom pittoreske dorpje Colijnsplaat kom je een
prachtig uitkijkpunt op de brug tegen.
Na de Zeelandbrug verlaat je de N256 zo snel mogelijk door rechtsaf te slaan in de
richting van Colijnsplaat! Geweldig! Giet wol! Bjusterbarlik! Îssèlijk goe!
Sla weer rechtsaf richting Colijnsplaat.
Ga aan het einde naar rechts op de Oost-Zeedijk om op het uitkijkpunt voor de brug te
komen. Je mag nog wel even via de trap de dijk op klimmen.

De Zeelandbrug
In 1965 werd de aanvankelijk Oosterscheldebrug gebouwd. De lengte van de brug is 5022 meter en
daarmee was de brug ooit de langste brug van Europa, totdat de Zweden in 1972 de Ölandbrug
bouwden. Tegenwoordig bestaat er een door gekke Chinezen gebouwde brug van bijna 165
kilometer en is de Zeelandbrug natuurlijk dik van de troon gestoten. Sterker nog: we halen de top 15
niet eens meer. Natuurlijk is de Zeelandbrug, met zijn 54 pijlers met daartussen overspanningen van
95 meter, nog wel de langste brug van Nederland.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Na deze geweldige informatieve pauze rijd je wederom over de Oost-Zeedijk, maar dan
de andere kant op. Blijf deze weg volgen totdat je Colijnsplaat binnen kunt rijden over de
havenstraat. (Voor de vis-liefhebbers die nog iets willen lunchen kan je rechts richting de
haven en dan rechts helemaal aan het einde: Daar zit John, die me uitlegde dat
“buitengewoon” (moest het 3x vragen, want ik verstond er niets van en kan het ook niet
herhalen) de Zeeuwse uitdrukking voor “geweldig” is…)
Bij de Voorstraat steken we linksaf door het dorp heen, langs het Solex Museum en aan
het einde rechtsaf.
Volg de weg om Colijnsplaat te verlaten
Op een kruispunt kan je naar rechts, de Noordlangeweg op.
Rechtdoor bij het volgende kruispunt en omhoog de Westzeedijk op.
Via de Wantesweg kan je rechtsaf de Zuidlangeweg op (Die kon je verwachten: Die hele
lange weg hebben ze opgedeeld in een noord-deel en een zuid-deel).
Nadat de weg is overgegaan in de Verlaetweg, ga je aan het einde (eigenlijk een
versprongen kruispunt), rechts om het informatieve uitkijkpunt over de Oosterschelde
tot je te nemen.

Nationaal park Oosterschelde
Nationaal park Oosterschelde is vanaf 8 mei 2002 officieel een nationaal park dat ligt in de
Nederlandse provincie Zeeland. Het is het grootste nationaal park van Nederland. Het park wordt
globaal begrensd door de dijken van de 'eilanden' Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland,
Noord-Beveland en Zuid-Beveland en de dammen van de Deltawerken en omvat naast de
Oosterschelde ook de Keeten, Mastgat, Krabbenkreek, Zijpe en Krammer. Het is circa 370 km² groot
(waarvan 350 km² buitendijks).
Doordat de Oosterschelde lang een rivierarm is geweest, was het lange tijd een gebied met zowel
zoet als zout water (tot 1867). De Oosterschelde heeft een unieke flora en fauna. Bekend zijn de
zeehonden en de bruinvissen, die met enige regelmaat worden gezien. Het onderwaterleven is
bijzonder populair bij sportduikers. Bij eb vallen de slikken en platen droog, waar veel vogels dan hun
voedsel vinden. Achter de dijken vindt men karrevelden, inlagen en kreekgebieden als zichtbare
herinneringen aan de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Onderwater maar ook onderaan de
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dammen hebben vele bijzondere planten en dieren hun plek gevonden, bijvoorbeeld
waaierkokerwormen, anemonen, Iers mos en zeekatten.

Opdracht 5: Bepaal de Delta:
De organisator heeft met zijn nieuwe speeltje thermische foto’s gemaakt van allerlei monumenten
en bezienswaardigheden, welke je gepasseerd bent. Leg deze op volgorde van passeren.
A:

B:

D:

E:

40.
41.

42.
43.
44.
45.

C:

F:

G:

Weer terug naar die rare versprongen kruising en ga rechts de Zandhoekweg op en
rechtdoor de Keihoogteweg op.
Rechtsaf de Dorpsdijk op om Wissenkerke binnen te rijden. Het dorpje is zo klein dat met
een keer rechts en een keer links en dan weer rechts de Ooststraat op en de Dorpsweg
op het dorpje zo weer achter je ligt (volg de doorgaande weg).
Rechts de Westmolenweg op, rechts de Boomdijk op en links de Nieuweweg op om
richting Kamperland te rijden.
Welkom terug in Kamperland!
Na het verkeerslicht vind je links en/of rechts een supermarkt van je keuze, indien het
nodig is nog wat in te slaan voor het avondmaal.
De weg vervolgen om aan het einde van het dorp rechtsaf richting de Five Star Farm /
Baas Huisweg te gaan! Welkom terug.
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