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Culturele & museale route ± 36 km. 
“Onder NAP, kracht van land en zee” 
 
 
 
Startplaats: Hostellerie Schuddebeurs: Verborgen in het bos van Schuddebeurs bevindt zich een uiterst fraai en 
exclusief restaurant. Meer informatie: www.schuddebeurs.nl/restaurant. 
 

Schuddebeurs – Dreischor, 5,1 km 
• Ga rechtsaf de Donkereweg weer op 
• Ga na 0.9 km linksaf de Heesterlustweg op 
• Ga na 450 m rechtsaf de Kloosterweg (N654) op richting Zierikzee N654 
• Ga na 300 m linksaf de Roterijdijk op 
• Houd na 1.4 km rechts aan op de Zuiddijk 

Pauzeplaats: Wijnhoeve De Schorre. In Dreischor verbouwen ze wijn van uiterst goede kwaliteit. Sla hier uw fles witte 
wijn of rode wijn in, leer er alles over en ontdek welke producten ze hier nog meer verkopen.  
• Ga na 1.4 km linksaf de Beldert op 
• Sla linksaf de Bellaertweg op  
• Ga linksaf de Blindeweg op 
• Vervolg deze weg, die overgaat in de Molenweg 

Bezoekerstip & Pauzeplaats: Museum Goemanszorg. Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg bestaat al ruim 40 
jaar en is sinds 1996 gevestigd in de monumentale boerderij Goemanszorg aan de Molenweg in Dreischor. Het 
museum toont het werken op het land in al zijn facetten op Schouwen-Duiveland en laat de inrichting van een boerderij 
van een rijke Zeeuwse boerenfamilie zien. Als pauzeplaats is het museumcafé met buitenterras erg geschikt. Zie: 
www.goemanszorg.nl 
 

Vervolg Dreischor – Bruinisse, 9,2 km  
• Ga opnieuw de Molenweg op door linksaf te slaan 
• Volg rechtdoor de Blindeweg  
• Sla aan het einde van de Blindeweg rechtsaf de Adriaan de Oude’sweg op  
• Sla linksaf de Weg door Het Dijkwater op. Let op: beschermd natuurgebied aan beide kanten 
• Volg aan het einde de bocht naar links en vervolg op de Dillingsweg 
• Rij deze Dillingsweg helemaal af, inclusief scherpe bocht naar rechts en kies op het kruispunt de linkerkant naar 

de Hageweg 
• Volg de Hageweg en u bent in Bruinisse 

Pauzeplaatsen en restaurants voor lunch: www.OesterenSoja.nl | www.Bru17.nl | www.RestaurantDeMeeuw.nl | 
www.RestaurantStorm.nl | www.johnnystaria.nl 
 

Bruinisse -> Ouwerkerk, 10, 2 km 
Dit deel van de route voert u van Bruinisse tot en met Ouwerkerk geheel langs de zee (aan uw linkerkant). Onderweg 
komt u aan de rechterkant ook nog de verschillende soorten stenen tegen, die door de waterschappen en 
Rijkswaterstaat gebruikt zijn om dijken in Nederland te verstevigen. Het gaat hierbij om zwerfstenen, basalt of 
zandkalksteen en de uiteindelijke keuze voor beton als materiaal om alle stenen bij elkaar te houden in de dijk.  
• Ga achter Brasserie-Restaurant ‘De Vluchthaven’ het fietspad op de dijk op en volg dit fietspad langs het water in 

zijn geheel.  
• Sla bij het ophouden van het fietspad 2 x linksaf op de Langeweg 
• Volg de Langeweg, die overgaat in de Oostersteijnweg en de Zuiddijk 
• Ga aan het einde van de Zuiddijk linksaf de Weg van de Buitenlandse Pers op. Pak nog een stukje langs de 

waterkant mee door gelijk linksaf te slaan en daarna bij de informatieborden ‘Watersnoodmuseum’ rechtsaf te 
slaan of rij direct rechtdoor langs camping De Vierbannen en bereik zo het Watersnoodmuseum en restaurant 
De Vierbannen. 
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Bezoekerstip: Watersnoodmuseum in Ouwekerk. De watersnoodramp van 1953 ontstond in de nacht van 31 januari 
op 1 februari. Een langdurige noordwesterstorm viel samen met springvloed. Veel mensen werden verrast in hun 
slaap. In Ouwerkerk staat het watersnoodmuseum. Een museum ter herinnering aan en ter herdenking van de 
watersnoodramp. Bijzonder is dat de exposities in vier caissons, de verdedigingswerken tegen het water, gevestigd 
zijn.  
Pauzeplaats: Restaurant De Vierbannen: Even uitrusten en kort pauzeren na het bezoek aan het Watersnoodmuseum 
kan in het ernaast gelegen restaurant De Vierbannen. Het luxe restaurant is ook zeer geschikt om een keer te gaan 
dineren. 
 

Vervolg Ouwerkerk -> Zierikzee, 6,4 km 
• Vertrek in westelijke richting Weg v.d. Buitenlandse Pers, Ouwerkerk 
• Ga na 1.6 km rechtsaf de Nieuwendijk op 
• Ga na 4.1 km linksaf de Julianastraat op 
• Sla na 40 m rechtsaf 
• Maak na 100 m een scherpe bocht naar links 
• Ga na 0.6 km rechtsaf op de Julianastraat 
• Ga na 0.5 km linksaf de Nieuwe haven op 
• Ga na 50 m schuin rechts de Karsteil op 
• Na 500 m bent u gearriveerd in de St. Domusstraat Zierikzee 

Bezoekerstip: Stadhuismuseum Zierikzee. Het Stadhuismuseum vertelt het verhaal van monumentenstad Zierikzee 
en haar omgeving en dankt zijn naam aan het gebouw waarin het is gehuisvest, namelijk het voormalige stadhuis van 
Zierikzee. Vanuit Zierikzee werd er met heel Europa intensief handelgedreven in zout en meekrap. Scheepsmodellen, 
oude kaarten, bodemvondsten, zilverwerk, schilderijen en curiosa laten zien hoe dit eiland zich door de eeuwen heen 
heeft ontwikkeld. In de Kaartenkamer wordt de strijd met water belicht. Je hoort hier het verhaal vanuit het perspectief 
van de voormalige dijkgraaf A.J.F. Fokker, ziet de stijging van het water op de interactieve meerpaal en komt erachter 
welke dorpen opgegaan zijn in het water. Adres: Meelstraat 6-8.  
Pauzeplaatsen: Zierikzee biedt tal van lunchadressen. Een selectie: Grand Café de Werf, Brasserie Maritime, De Wilde 
Man, De Beuze, Marktzicht, ’t Genot, ’t Schuitje, De Maarstraat of ZieZo.  
Oplaadpunten: In totaal zijn er 14 oplaadpunten in Zierikzee. Klik aan op de kaart voor meer details waar ze zich 
bevinden. 
 

Vervolg Zierikzee -> Schuddebeurs, 5,3 km 
• Verlaat het centrum via de Korte Nobelstraat (langs de Albert Heijn)  
• Ga na 300 m linksaf de Grachtweg op 
• Neem na 40 m de eerste afslag op de rotonde (de Lange Blokweg (N654)) richting Brouwershaven N654 
• Neem na 300 m de tweede afslag op de rotonde (op de Lange Blokweg (N654)) richting Brouwershaven N654 
• Neem na 350 m de tweede afslag op de rotonde (op de Lange Blokweg (N654)) richting Brouwershaven N654 
• Ga na 2 km linksaf de Schouwsedijk op 
• Ga na 80 m schuin rechts de Donkereweg op 
• Volg na 70 m op de Donkereweg naar rechts en u bent gearriveerd in Schuddebeurs 

Overnachtingslocatie: Hostellerie Schuddebeurs: Verborgen in het bos van Schuddebeurs bevindt zich een uiterst 
fraai en exclusief restaurant. Meer informatie: www.schuddebeurs.nl/restaurant 
 

Duur van de route* = 2:22 uur (onafgebroken), 3:30 uur (bezoek 1 museum) en 4:00/5:00 uur (bezoek aan alle musea).  
* Exclusief lunch en dinertijd. 
 
 
Wanneer je weggaat kom je dan ook weer een keer terug?  
 

Is het bevallen en heb je een leuke rit gehad: Zegt het voort, schrijf een berichtje op onze 
www.facebook.com/debeververhuur of laat een bericht achter op www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g1189983-
d10288986-Reviews-De_Bever_Verhuur-Ouddorp_South_Holland_Province.html  
We zijn daar heel blij mee. Alvast bedankt daarvoor. 


