
 

 
 

Fietsroute In het spoor van de Giro en de Tour 

 

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Zeeland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Fietsknooppunt 75 in Renesse 

Afstand: 50 km 

 

De eerste Nederlandse Tourwinnaar ooit, Jan Janssen, reed zich op de laatste dag van de Tour 

in 1968 in het geel. Tijdens een tijdrit nog wel, terwijl dat zeer zeker niet het sterke punt 

was van de coureur die vooral bekend stond als iemand die het moest hebben van een 

beestachtig doorzettingsvermogen. Na zijn wielercarrière bleef begon hij een succesvol eigen 

fietsenmerk.  

Dit is een van de langere routes uit dit boekje 'De Ronde van Zeeland'. Zoiets zou een renner 

als Janssen zeker aanspreken. Bovendien herbergt de route in de duinen van Renesse een klim 

én afdaling van maar liefst 10%. De gehele tocht vindt plaats op Schouwen-Duiveland. 

Oorspronkelijk bestond dit gebied uit twee eilanden, Schouwen en Duiveland die door 

verzanding van het water ertussen aan elkaar groeiden en werden ingepolderd. De route 

brengt je onder andere langs dorpen als Renesse, Burgh-Haamstede, Koudekerke, Noordgouwe, 

Zonnemaire, Brouwershaven en Scharendijke.. 

 

Routebeschrijving via de fietsknooppunten 

75 - 76 - 73 - 72 - 71 - 81 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 - 96 - 87 - 86 - 85 - 84 - 76 - 75 

 

Je fietst langs de volgende interessante stopplaatsen  

Renesse 

Renesse is ontstaan in de twaalfde eeuw. De naam komt van ‘Riethnesse’ ofwel rietneus wat 

zoveel als landtong betekent. Renesse is een ringdorp, opgebouwd rond de gotische 

Jacobuskerk met een toren die stamt uit 1458. Een andere bezienswaardigheid in Renesse is 

slot Moermond. Dit kasteel is tot drie maal toe opnieuw opgebouwd. Het huidige slot is in 1513 

gebouwd op de fundamenten van het eerste slot waarvan Costijn van Zierikzee hier in 1244 de 

bouw afrondde. Daarnaast werd gebruik gemaakt van het poortgebouw van het tweede slot dat 

werd omgevormd tot woontoren. 

 

Duinen en strand 

Weer of geen weer, de Boswachterij Westerschouwen trekt altijd veel bezoekers. Daardoor kun 

je op een net iets te gure voorjaars- of herfstdag soms ineens meemaken dat je in een 

minstens zo mooi, maar minder bekend natuurgebied met fijne fietsroutes bijna niemand 



 

tegenkomt. De route van knooppunt 76 tot 73 voert door een werkelijk prachtig natuurgebied 

over een fraai kronkelend duinpad. 

 

10% 

Je maakt het niet vaak mee tijdens een tocht door Zeeland, maar vlak nadat het fietspad door 

de duinen van Renesse linksaf slaat, vindt er een heuse beklimming plaats van wel 10% gevolgd 

door een even zo steile afdaling. 

 

Burgh-Haamstede 

Samen met Renesse is dit de meest toeristische kern van Schouwen-Duiveland. Het dorp ligt te 

midden van prachtige duin- en strandgebieden. Het tweede kasteel van Schouwen-Duiveland 

ligt in deze kern. Slot Haamstede stamt uit de dertiende eeuw. Het bekendste gebouw uit 

Burgh-Haamstede is echter van recenter datum en ligt ver uit het centrum: de 

Westerlichttoren. Het is een grote rood-witte vuurtoren van 53 meter die inmiddels niet meer 

in gebruik is. De toren kreeg grote bekendheid doordat hij stond afgebeeld op het bankbiljet 

van 250 gulden. 

 

Koudekerke 

De kleinste plaats van Nederland is het buurtschap Koudekerke met nul inwoners. Koudekerke, 

dat makkelijk is te herkennen aan de plompe toren die er staat, bestaat sinds de veertiende 

eeuw. Lange tijd lag het dorp veilig landinwaarts, maar de Oosterschelde rukte met de jaren 

op en zorgde ervoor dat het dorp onder de golven verdween. Men had het al zien aankomen, 

want de kerk was tegen die tijd al afgebroken. Alleen de toren liet men staan om als vuurtoren 

dienst te doen. In 1650 was het dorp van de kaart geveegd. Resten van de strijd tegen het 

water zijn echter nog steeds zichtbaar. 

 

Schelphoek/Prunje 

Direct naast elkaar liggen twee natuurgebieden met elk een geheel eigen 

ontstaansgeschiedenis. Natuurreservaat Schelphoek is een krekengebied dat ontstond na de 

dijkdoorbraak van 1953. Om het gat te dichten werd er een ringdijk aangelegd. Inmiddels biedt 

dit natte gebied door de overgang van zout naar zoet water een perfect leefgebied voor 

zeldzamere planten zoals orchideeën en nestelen er meer dan zestig soorten broedvogels. 

Bij natuurgebied Prunje is er sprake van aangelegde natuur. Er is veen weg gegraven om een 

moeras te creëren waar watervogels goed op hun plaats zijn. 

 

Noordgouwe  

Een snoepje van een dorp met schattige kleine huisjes en een dorpsplein om je vingers bij af te 

likken. Noordgouwe is één van de jongste dorpen van Schouwen-Duiveland. Het is een echt 

ringdorp dat is opgebouwd rond de kerk. De Driekoningenkerk staat op een iets verhoogd stuk 

grond, omringd door mooie kleine huisjes en een authentieke travalje waar paarden vroeger 

hun hoefijzers kregen aangemeten. 

 

Zonnemaire 

Zonnemaire bevindt zich in een ingepolderd gebied wat goed te zien is aan de akkerlanden er 

omheen. Veel dijkjes met daar tussenin lager gelegen land. Het dorp heet naar het water dat 

hier vroeger stroomde.  



 

Brouwershaven 

De aanblik van de oude haven in het centrum maakt direct duidelijk dat dit een heel erg 

welvarend stadje is geweest. Mooie, statige panden die net te groot lijken voor zo’n gezellig 

klein plaatsje. En ook de imposante Sint-Nicholaaskerk (een driescheepse hallenkerk) doet, 

zeker wanneer je van afstand de plaats in silhouet ziet, wat bovenmaats aan. Het mag de pret 

niet drukken, want het maakt Brouwershaven tot een bijzonder charmante plaats om te 

bezoeken. 

 

Scharendijke 

Scharendijke is een klein dorp dat in de vijftiende eeuw is ontstaan. Het stond toen aan een 

zogenaamde schaardijk (een winterdijk zonder uiterwaard) en heeft daar de naam aan te 

danken. De bouw van de Deltawerken zorgde ervoor dat Scharendijke een populair 

recreatiegebied werd. De duikplekken die je vanaf hier kunt bereiken, zijn bij veel duikers 

favoriet. 

 

 

Deze route is opgenomen in het boekje 'De Ronde van 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/

