
 

 
 

Fietsroute Slibben, schorren en slikken 

 

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Zeeland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Fietsknooppunt 36 in Tholen 

Afstand: 51 km 

 

Een Deltagebied is altijd in beweging. Naast de zeearmen die de provincie Zeeland rijk is, is er 

ook veel gebied waarvan je denkt: is het nu land of is het water? Het antwoord daarop 

verschilt van jaar tot jaar en soms van seizoen tot seizoen. Schorren worden doorkliefd door 

geulen die langzaam alle grond wegspoelen. Een kilometer verderop bezinkt het slib en 

ontstaat een nieuw stuk Zeeland. Bij Tholen en Sint Philipsland ligt een prachtig gebied vol 

slibben, schorren, kreken en slikken. Een schitterend landschap dat plaats biedt aan veel 

trekvogels en dat altijd in beweging is. 

 

Routebeschrijving via de fietsknooppunten 

36 - 35 - 34 - 99 - 98 - 96 - 89 - 97 - 98 - 29 - 28 - 22 - 23 - 24 - 25 - 38 - 37 - 36 

 

Je fietst langs de volgende interessante stopplaatsen  

Tholen stad 

De grootste plaats op het eiland Tholen werd genoemd naar de tol die hier geheven werd voor 

gebruikmaking van de rivier de Eendracht. Tegenwoordig is de Eendracht opgegaan in het 

Schelde-Rijnkanaal. Het centrum van Tholen is beschermd stadsgezicht met tientallen 

monumenten. Ook vind je er grote aarden wallen terug: de vroegere verdedigingswerken. Het 

meest in het oog springende monument is de Grote- of Onze Lieve Vrouwe kerk.  

 

Schelde-Rijnkanaal 

Wanneer je Tholen hebt verlaten fiets je onder een grote witte boogbrug door die zich over het 

Schelde-Rijnkanaal uitstrekt. Vroeger stroomde hier de rivier de Eendracht en aan de overkant 

van het water stonden forten om Brabant te verdedigen tegen de Zeeuwen. 

 

Oud-Vossemeer 

Oud-Vossemeer is waarschijnlijk vernoemd naar de twee wateren die werden drooggelegd om 

hier dit dorp te kunnen bouwen (de Vosvliet en de Mare). Waar een Oud-Vossemeer is, is 

uiteraard ook een Nieuw-Vossemeer. Dit plaatsje ligt schuin over het water in Noord-Brabant. 

De leukste bezienswaardigheid van het dorp is de klok die in de achttiende eeuw werd 

vervaardigd door hoefsmid Johanis Verkerke. Op de hoek van de Raadhuisstraat en de 



 

Voorstraat vind je het smidsklokje op de gevel van een woonhuis. 

 

Rammegors 

Het eerste natte natuurgebied dat je tegenkomt op deze tocht is het Rammegors. Het is een 

kunstmatig gebied, ontstaan door de aanleg van de Krabbenkreekdam en de Oostdam die het 

gebied afsloten van zout water en getij. Oorspronkelijk had het de functie van speciedepot 

voor Rijkswaterstaat, maar toen de Deltawerken waren voltooid, kreeg de natuur hier vrij spel. 

Het Rammegors is nu een prachtig natuurgebied met rietvelden, gras, bomen, water en sporen 

van de oude kreken die nog steeds door het landschap meanderen. Je vindt hier talloze vogels: 

eenden, weidevogels, en moerasvogels. 

 

Philipsdam  

Bij knooppunt 99 op Sint-Philipsland kun je in de zomermaanden, wanneer het pontje tussen 

Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland vaart, een alternatieve route nemen over de Sint 

Philipsdam. Een bijzonder dammencomplex dat drie eilanden (Schouwen-Duiveland, Goeree-

Overflakkee en Sint Philipsland) met elkaar verbindt en eigenlijk uit drie verschillende dammen 

bestaat die allemaal van één centraal in het water gelegen punt uitsteken. Op de Philipsdam 

vind je een zeer hoge uitkijktoren die fantastisch uitzicht biedt op zowel de kwelders als het 

water en de slikken om je heen. 

 

Rumoirtschorren 

Het water bij de Rumoirtschorren is rustiger dan in de rest van Oosterschelde en daardoor 

bezinkt hier veel sediment. Zo zijn de schorren ontstaan. Schorren zijn hoger gelegen gebieden 

met zoutminnende vegetatie. Slikken liggen dichter bij het water en worden regelmatig 

overspoeld terwijl bij de schorren het water door getijdegeulen loopt. De schorren liggen er al 

lange tijd en naast een prachtig natuurlandschap, bieden deze schorren ook een cultuur-

historisch landschap. Je vindt er de laatst overgebleven buitendijkse stelberg van Zeeland met 

een authentieke hollestelle. Herders (stellenaars) lieten hun schapen buitendijks grazen en bij 

vloed trokken ze zich terug op de stelberg waar je ook een hollestelle (uitgegraven drinkput) 

aantrof. 

 

Sint Philipsland 

Het schiereiland Sint-Philipsland is meerdere malen bedijkt. De eerste keer door Anna van 

Bourgondië die dit gebied naar haar vader Philips van Bourgondië noemde. Na de 

Allerheiligenvloed van 1532 werd het pas weer halverwege de zeventiende eeuw bedijkt. Het 

schiereiland kent maar drie dorpjes: Sluis, Anna Jacobapolder en Sint Philipsland.  

 

Krabbenkreek 

De Krabbenkreek is een uitloper van de Oosterschelde waar ook veel sediment terechtkomt. 

Daarom vind je ook hier veel schorren en slikken. Naast veel watervogels zoals grutto’s en 

scholeksters vind je hier ook bijzondere vegetatie. Lamsoor en zeekraal groeien hier in het 

wild. 

 

Oesterdam  

De oesterdam meet bijna elf kilometer en is daarmee de langste dam van de Deltawerken. De 

bouw van de dam begon in 1979 en werd in 1986 afgerond. De dam werd aangelegd door 



 

middel van opspuiting. Het getij dat door de opening in de nog niet voltooide dam stroomde, 

bleef het zelfde volume houden waardoor de krachten die op de dam kwamen te staan 

toenamen naarmate de opening kleiner werd. Het sluiten van de dam werd hierdoor flink 

bemoeilijkt. De Oesterdam werd dan ook pas af gebouwd nadat de Oosterscheldekering was 

voltooid en de werking van het getij enigszins was afgenomen.  

Door de bouw van de oesterdam ontstond er een directe verbinding tussen Zuid-Beveland en 

Tholen. 

 

Deze route is opgenomen in het boekje 'Oneindig Zeeland' dat verkrijgbaar is via 

Zeelandshop.com 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.zeelandshop.com/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

