
TeVoet wandelroute 008: Door het Nationaal 

Landschap Zak van Zuid-Beveland (Z) 
Wandelroute van Kwadendamme naar Hoedekenskerke  

 
Route gemaakt door Rien van den Berg en beschreven door Jos van der Heide. 
Voor meer achtergrondinformatie: zie Lopend Vuur, december 2018 

 
De totale lengte van de wandeling is 19,9 km en voor 2/3 onverhard.  
De routebeschrijving maakt gebruik van het Wandelnetwerk Zeeland. 

Honden kunnen niet mee omdat een deel van deze wandeling voor hen verboden 

is in verband met mogelijke besmetting van vee.  

Kaart wandelnetwerk Zuid-Beveland: Sporen in de Zak, verkrijgbaar bij de VVV 
Zeeland, en via www.zeelandshop.com  

 
Horeca: bij de start in Langeweegje, aan het eind in Hoedekenskerke. 
 

Naar het startpunt: De route start bij station Kwadendamme (Langeweegje, 
4434 NC Kwadendamme) van de SGB (Stoomtrein Goes-Borsele). De stoomtrein 

rijdt beperkt. Voor de dienstregeling: www.destoomtrein.nl  
Station Kwadendamme is ook bereikbaar vanaf station Goes met Buurtbus 595. 
Voor dienstregeling zie www.9292.nl  

 
Vanaf het eindpunt terug naar Kwadendamme: 

-  met de stoomtrein vanaf station Hoendekenskerke,  
-  te voet via de Molenstraat – Aalweg – Langeweegje, ca 3 km, 
-  met de Buurtbus (595 ri Goes, met overstap in ’s Gravenpolder, overstaptijd 

40 min. Handiger is de buschaffeur te vragen of je kunt uitstappen op de 
hoek Baarlandsezandweg-Langeweegje. Dan Langeweegje in, ca 600 m 

naar station Kwadendamme). 
Vanaf het eindpunt terug naar Goes: 

-  Met de stoomtrein vanaf station Hoendekenskerke (raadpleeg de 

dienstregeling!) 
-  Met de Buurtbus 595 ri Goes.  

 

Routebeschrijving 
 
De wandeling begint bij station Kwadendamme van de SGB (Stoomtrein Goes-

Borsele) in de buurtschap Langeweegje en voert naar Hoedekenskerke. 
Onderweg maak je kennis met  het bijzondere cultuurlandschap van de Zak van 
Zuid-Beveland: het natuurgebied Zwaakse Weel, het karakteristieke Borselse 

polderlandschap, de grote scheepvaart op de Westerschelde en het historische 
Hoedekenskerke met zijn oude veerhaven. 

 
De spoorlijn Goes-Borsele is in de jaren 20 van de 20-ste eeuw als tramlijn 
ten behoeve van de ontsluiting van het gebied aangelegd en is tot 1972 

voor goederenvervoer in gebruik gebleven. Sindsdien wordt het als 
museumlijn door de SGB geëxploiteerd, nu tot Hoedekenskerke en 

Baarland. 
 

http://www.destoomtrein.nl/
http://www.9292.nl/


Ga bij station Kwadendamme via het perron in noordwestelijke richting langs het 

spoor naar de coupure in de Zwaaksedijk. Bij de overweg daar knp 35. Ga 
rechtsaf en via knp 38  (2,0 km) – 34 (1,8 km) naar knp 25 (1,8 km). 

 
Je loopt door het natuurgebied de Zwaakse Weele. De oude “Zwake” was 
ooit een belangrijke vaarweg tussen Middelburg, Veere en Antwerpen, 

maar is in de loop der tijd dichtgeslibd. Nu resteert er slechts een kreek 
met wuivende rietkragen waarin onder beheer van Natuurmonumenten 

een veelheid aan vogels leven (kiekendieven, blauwborsten, steltlopers, 
uilen, misschien een roerdomp, en vleermuizen).  

 

Van knp 25 via knp 24 (0,6 km) – 17 (1,5 km) – 18 (1,0 km) – 19 (0,5 km) – 16 
(1,6 km) – 76 (1,4 km) – 77 (0,2 km) – 57 (1,8 km) – 58 (0,5 km) – 63 (0,5 

km) – 64 (1,4 km) naar knp 73 op de Westerscheldedijk (1,0 km). 
 
Onderweg is het dijkenlandschap dat dit gebied zo kenmerkt goed 

zichtbaar. Vanaf de vroege middeleeuwen werden aangeslibde stukken 
land zo snel mogelijk bedijkt, zodat ze als landbouwgebied in gebruik 

konden worden genomen. Bij stormvloeden sloegen regelmatig weer 
stukken weg, maar uiteindelijk is er zo een flink stuk vruchtbaar land 

gewonnen. Het landschap bestaat nu uit een groot aantal betrekkelijk 
kleine polders, omzoomd door betrekkelijk lage dijken met vele rijen 
ruisende populieren. De dijken zijn rijk bedekt met (zeldzame) bloemen en 

planten, die vanwege de grote biodiversiteit in het seizoen een weelderige 
bloemenzee met lommerrijke lanen verzorgen.  In die polders vele 

fruitboomgaarden, die in het voorjaar een ware bloesempracht en in het 
najaar een rijke fruitoogst opleveren. Je passeert een aantal oude 
boerderijen met de kenmerkende zwarte schuren. Het aantal deuren van 

die schuren is een maat voor de rijkdom van de boer: hoe meer deuren, 
hoe groter de opslag. Met het kleine deurtje kun je binnenkomen zonder 

dat de grote deuren moeten worden geopend. 
 
Van knp 73 naar knp 44 (0,9 km) bij SGB-station Hoedekenskerke.  

 
Je wandelt hier buitendijks langs de Westerschelde met een fraai uitzicht 

op Zeeuws-Vlaanderen en de scheepvaartroute naar Antwerpen.  
Het oude stationsgebouw van station Hoedekenskerke is in de Tweede 
Wereldoorlog zwaar beschadigd bij de gealliëerde verovering van Zuid-

Beveland; nu resteren de perronoverkapping, de waterpomp en het 
seinhuis. Rond het station een miniatuurspoorbaan en horeca. 

 
Ga van knp 44 richting knp 42 langs de begraafplaats door de boomgaard, maar 
bij het verlaten daarvan op de Zuiddeeweg rechtsaf. Na ca 100 m links de 

Papegaaistraat in, op de Molenstraat rechts en direct weer links de ’s-
Gravenpolderstraat in naar de bushalte Hoedekenskerke-Dorp.  

 


