Fietsrondje Dreischor

Deze fietstocht voert u door een van de meest markante delen van Schouwen-Duiveland en is 41 km lang. Om alle
bezienswaardigheden, die u op deze tocht tegen komt, te kunnen zien zult u terug moeten komen omdat de tijd
eenvoudig ontbreekt .
De fietst ocht begint net buiten het park. We zetten dan
ook koers naar restaurant Nel’s Place maar rijden vlak
daarvoor naar rechts de dijk op.
Dwars in de Weg
In de Grevelingen liggen een aantal nat uurlijke eilanden,
die pas tot ontwikkeling zijn gekomen na de afsluiting
van het zeegat in 1971. Voor die tijd kwamen deze hoge
zandplaten alleen bij eb boven water. Door het instellen
van een vast peil op 20 cm – NAP zijn ze permanent
drooggevallen. Naast de grote eilanden zijn er nog
diverse kleine.
Dwars in de Weg, dat zijn naam dankt aan de ligging pal
voor de haveningang van Brouwershaven, is een vlakke
zandplaat, deels begroeid met kruipwilg en duindoorns.
Ook zijn er grasvlaktes waar diverse soorten orchideeën
en andere, voor het zoutwatermeer van de Grevelingen
typerende, plantensoorten zoals Duizendguldenkruid en Bitterling voorkomen. Dwars in de Weg wordt op jaarrond
basis begraasd met Fjordenpaarden.
Vanaf de dijk hebben we een goed zicht op dit eiland. Het wordt omringt met enige langgerekte basaltdijkjes. Op
deze dijkjes zijn altijd wel wat vogels waar te nemen.
Brouwershaven
De fietst ocht maakt een omweg rond de binnenhaven van
Brouwershaven. We rijden richting het kleine windmolentje
en slaan vlak daarvoor links af en vervolgen de route via de
dijk.
Vogelzang
Op en in de dichte st ruiken aan de linkerkant zijn
gedurende een groot deel van het jaar allerlei kleine
zangers te ontdekken zoals Groenling, Kneu en Vink.
Akkerranden
We vervolgen de weg in zuidelijke richting. Het wordt over
een klein st uk slecht verhard. Rechts ziet u de zogenaamde
akkerranden. Dit zult u vaker tegenkomen in dit gebied.
Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede st roken
met planten die een akker omzomen. Die breedte van drie,
zes of negen meter is afgeleid van de werkende breedte
van landbouwmachines en... blijkt in de praktijk een juiste
maat te zijn voor een nat uurlijke omlijsting.
Die stroken worden ingezaaid met bloemen. Die hebben op
hun beurt grote invloed op het leven van insecten, vlinders, vogels en zoogdieren en vormen zo de basis voor een
verrijking van de natuur.
De betekenis van akkerranden voor de vogelstand is groot. Ze vormen een rijke bron van voedsel. Daarbij gaat het
om zaden, om insecten en om muizen.
http://www.paulvoorhaar.nl/Mytilus
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Voorts bieden meer afgelegen akkerranden een veilige broedplaats voor sommige vogelsoorten.
Opmerkelijk is ook dat het aantal foeragerende vogels in akkerranden veel groter is dan op akkers, vooral als de
randen zoveel mogelijk met rust worden gelaten.
Bommenede
De polder Bommenede liep in 1682 onder. Vermoed wordt
dat de geul een overblijfsel is van die overstroming. In de
werkhaven van Bommenede werden de onderdelen voor de
Brouwersdam gebouwd. De naam Bommenede herinnert
aan een van de vele verdronken dorpen die niet
opgewassen waren tegen de zee.
Vanaf dit punt heeft u een goed overzicht over de slikken
van Bommenede.

Rana natuurpark

Vlak voordat we Dreischor binnenrijden vind u aan de rechterhand het Rana-natuurpark. Dit is echt een bezoek
waard. Het in 1998 geopende park heeft 1000 m2 nat uurtuin met vijvers en moeras, waar in de zomer meer dan
10 soorten waterlelies bloeien. Er zij n wandelpaden (rolst oelvriendelijk) en zitjes. Er is een vleermuisgrot, strandje
met duinplanten, bosven met vleesetende planten, vele
soorten wilde planten, geneeskrachtige kruiden, vijvers en
watervalletjes, enz. Rana natuurpark is een onderdeel van
Vijver- en Vissencentrum “t Groene Kikkertje.
http:/ / www.metvakantieinzeeland.nl/ deelnemers/vijvercentrumhetgroenekikkertje.htm

Dreischor
Tot 1374 was Dreischor een eilandje dat aan drie kanten
werd omspoeld door water. Het lag betrekkelijk hoog en
droog, waardoor het weinig last had van overstromingen.
Wel was de afvoer van het binnenwater een probleem,
zodat de polder Dreischor al in 1882 een stoomgemaal
bouwde. Het was een van de eerste gemalen in Zeeland. De
heerlijkheid Dreischor beschikte vroeger over een eigen
rechtspraak. De doodstraf kon in al zij n varianten voltrokken
worden. Het laatste doodvonnis werd in 1634 voltrokken.
Vermoedelijk is Dreischor ont staan in de 12de eeuw. De
http://www.paulvoorhaar.nl/Mytilus
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naam betekent waarschijnlijk drie delen of districten. De drie delen, Beldert, Mareland of Maye en Sirjansland
vormden samen Dreischor. Dreischor heeft een beschermd dorpsgezicht, vanwege de mooie en goed bewaarde
dorpsring en de vele monumenten. De vlasteelt was vroeger heel belangrijk voor dit dorp. De zwarte geteerde
vlasschuren, herinneren hieraan. Tij dens de jaarlijkse vlasdag komen oude tijden tot leven, en wordt het oude
ambacht gedemonst reerd.
Dreischor is een prachtig
voorbeeld van een ringdorp,
het kerkgebouw staat
cent raal, daaromheen een
grasveld begrensd door een
grachtje. Daar rond omheen
loopt de straat, met een ring
van huizen eraan. De plaats
werd al in 1206 vermeld.
Eerst hoorde het grondgebied
van Sirjansland er ook bij,
maar in 1288 verdween dit
deel tijdens een hevige
stormvloed en ontstond
Dijkwater.
Dreischor is altijd een
landbouwdorp geweest met
als belangrijkste gewassen
meekrap en vlas. De oorspronkelijk aan Sint Adriaan gewijde tweebeukige hallenkerk dateert grotendeels uit de 15
e eeuw. I n de zuidbeuk van de St . Adrianuskerk is één van de mooiste grafkapellen van Nederland te zien.
Opmerkelijk aan de Ring is het oude Raadhuis ( ’t plaesen ‘uus) uit 1637 met bij de ingang de spreuk: Doet wel en
vreest niemand.
In 2001 heeft Dreischor goud ont vangen in de internationale groencompetitie ‘Entente Florale’.
Als een edelsteen ligt Dreischor met haar beschermd dorpsgezicht in een t ypisch akkerbouwgebied tussen de
Grevelingen en de Oosterschelde. Dreischor, rijk aan cultuurhistorie en natuur, geldt als het mooiste kerkringdorp
van Zeeland. Het biedt recreanten en dagjesmensen een ideale omgeving voor fiets- en wandeltochten. Een
verrassing voor iedereen die van groen en rust houdt.
Vogels en vijvers
Eeuwenlang duurt de strijd tegen het water.
Inpolderingen en dijkdoorbraken wisselen elkaar af. Door
de inpoldering van Noordgouwe in 1374 worden de
eilanden Dreischor en Schouwen met elkaar verbonden.
De Watersnoodramp van 1953 laat met 531 slacht offers
op Schouwen-Duiveland diepe sporen na. Herstel volgt .
De ramp brengt echter ook permanente verandering: zo
ontstaat bij Dreischor het nat uurgebied het Dijkwater
met ruim 100 hectare nat uur.
Inwoners van Dreischor houden van hun omgeving. Ze
besteden, samen met de medewerkers van de afdeling
Gemeentewerken van de gemeente SchouwenDuiveland, veel tijd aan het onderhoud van 'hun dorp',
van hun tuinen, gazons en bloembakken. De hele zomer
door zij n een aantal privé-tuinen voor het publiek
toegankelijk. Vrijwilligers organiseren meestal ook
eenmaal een Open-Tuinen-Weekend.
http://www.paulvoorhaar.nl/Mytilus
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Het groen is in het dorp overal dichtbij. Het dorp trekt met haar unieke karakter en mede dankzij de inzet van haar
inwoners recreanten uit binnen- en buitenland. De vele bloembakken en kleurrijke gazons vormen een prachtig
decor met de oude gevels van de Ring. Hier vindt u ook een hoefstal of travaille waar vanaf 1888 paarden zij n
beslagen en die bij evenementen nog gebruikt wordt . Ook de Adriaanskerk, gebouwd tussen 1340 en 1470, is een
bezoek waard. Hier bevindt zich de grafkapel van de heren van Dreischor. Op de hoek van de Molenweg en de
Blinde weg staat de gerestaureerde molen Aeolus uit 1739. Aeolus is de god van de wind.
Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg is gevestigd in de uit ca. 1700 daterende boerderij ‘Goemanszorg’. De
hofstede werd in 1995 gerestaureerd en ingericht in de stijl van begin 1900. I n de grote schuur is een uitgebreide
collectie werktuigen, ambachtelijke machines, voertuigen en gebruiksvoorwerpen uit de st reek te zien. De teelt en
de bewerking van meekrap en vlas hebben in Dreischor een belangrijke rol gespeeld. Een reden waarom het
museum aan deze t wee gewassen in zijn collectie een belangrijke plaats heeft toebedeeld. Achter het museum zijn
een t uin en een boomgaard aangelegd, waar specifieke oude Zeeuwse planten en bomen groeien.
Vanuit het museum is er een ANWB ringroute uitgezet. Aan de wandelroute staan verschillende panelen bij de
monumenten. ( ook mogelijk voor groepen olv een gids)
Dijkwater
Het reservaat Dijkwater is een oeroud stukje Duiveland.
Het ligt bij het dorpje Sirjansland en is zowel in
natuurlijk als historisch opzicht een gebied apart.
Vroegere vaargeulen, oude dijkjes, grasland en bos
maken samen de dienst uit in dit ruim 130 hectare
grote reservaat . In het gebied is de 4,5 kilometer lange
‘Stevensluiswandeling’ uit gezet. De vaargeul van het
Dijkwater liep vroeger naar de landbouwhaventjes van
De Beldert en Sirjansland. De vaargeul verzandde
regelmatig, tot ergernis van de gebruikers. In 1953 is
het Dijkwater ingepolderd. De ingedijkte geul is een
belangrijk broed- en overwinteringgebied voor vogels.
In de oeverlanden komen zeer zeldzame
plantensoorten voor. De bermen in dit gebied worden
op ecologische wijze beheerd. Het water is zout
doordat er plaatselijk zeewater opwelt. Er zijn diepe
putten, maar ook ondiepe oevers. Langs het water vind je rietkragen, bosjes en ruig grasland. Elke plek trekt weer
andere vogelsoorten. Op een deel van het weiland graast vee. Andere st ukken worden één keer per jaar gemaaid
om de bodem te ‘verschralen’, waardoor er bijzondere planten kunnen groeien.
Na de scherpe bocht naar rechts fietsen we langs de oude dijk. Boven op deze dijk ziet u een bet onnen muurtj e.
Dit worden Muralt muurtjes genoemd. Muralt muren zijn een uitvinding van jonkheer ir. R.R.L. de Muralt
Hij ontwikkelde de muralt muurtjes: een alternatieve dijkverhoging, waarvoor je het dijklichaam niet hoefde te
verbreden. Een enorme besparing. Tussen 1906 en 1935 werd in Zeeland ongeveer honderdtwintig kilometer
zeedijk van dergelijke muurtjes voorzien.
Dit was ongeveer een kwart van alle Zeeuwse zeedijken in die periode.
Helaas werd rampspoed met deze maatregel niet afgewend: de Februariramp van 1953 t oonde
dat verpletterend aan.
De meeste ‘muraltmuurtjes’ werden dus opgeruimd bij de dijkverzwaringen na 1953.
Nadien zij n ze nog sporadisch toegepast als tij delijke of noodconstructie.
Vogelkijkpunt
Rechts langs de dijk ziet u een betonnen t rap naar boven de dijk op. Vandaar heeft u een goed zicht over het
Dijkwater.
http://www.paulvoorhaar.nl/Mytilus
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Na enige tijd ziet u rechts van de weg een gebouw liggen. Dit is een overblijfsel van Stevensluis.
Stevensluis
Een sluis, een haven en een gehucht: dat was Stevensluis. Tot 1857 waterde de polder de Vierbannen van
Duiveland hier uit. In natte jaren stond vaak een groot deel van het land blank. Een in 1878 gebouwd
stoomgemaal maakt voorgoed een eind aan de wateroverlast. Van 1934 tot 1957 was een dieselgemaal in gebruik.
Vanuit de haven Stevensluis werden vooral landbouwproducten verscheept. Wekelijks was er een beurt vaartdienst
op Rotterdam. Voor de beurtdienst werd tot 1914 een zeilschip gebruikt, daarna deed een mot orboot dienst.
Na de afdamming van het dijkwater werd het haventje in 1959 gedempt. Als woongemeenschap stelde Stevensluis
niet veel voor: het gehucht telde niet meer dan tien huizen.
Kerkuil
In de nabij gelegen kaasboerderij broed sinds
enige tijd een Kerkuil. Deze lichte uil kunt u
event ueel ook overdag tegenkomen. Dus ogen
open.
Steenzwaan
Bij dit water zijn vaak enige eendensoorten
zoals Smient, Bergeend, Slobeend, Dodaars en
Wilde eend te bewonderen. De Kleine
Zilverreiger is vaak te zien evenals een groep
Kluten.

Saspit
Sas is een oude benaming voor schutsluis. Op Schouwen-Duiveland zij n de Verste Sas en de Dicht ste Sas gebouwd
in 1646 en 1671 in de voormalige Gouwe tussen Schouwen en Duiveland, ten dienste van een
scheepvaartverbinding vanuit Zierikzee via de Grevelingen naar de Noordzee. De Saspolder en Sasweg herinneren
aan die vaarweg. De Sassen zijn in 1843 en 1899 vervangen door dammen.
Schuddebeurs
Even buiten Zierikzee ligt de bos-enclave genaamd
Schuddebeurs; het is een gehucht met slechts een
paar honderd inwoners. Schuddebeurs is genoemd
naar de naburige dijk. Voor het onderhoud van die
dijk moesten de boeren en andere eigenaren van
de aanliggende percelen zelf opdraaien, wat
beslist niet goedkoop was. Ze moesten “ de beurs
leeg schudden”. Schuddebeurs is door deze
omringende dijken gespaard gebleven bij de
overstromingen van 1953. Daardoor t reft u hier
bomen aan van vóór de watersnoodramp. Dat is
uniek voor Zeeland.
We gaan na Schuddebeurs de dijk op richting
Brouwershaven en komen na enige tijd bij het
Kakkersweel.
http://www.paulvoorhaar.nl/Mytilus
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Dit weel of wiel is ontstaan door een dijkdoorbraak en vormt een van de kleinste natuurmonumenten van
Nederland. Er is meestal niet zo veel te zien, wat eenden en dan houdt het meestal op.
Bij de bebouwde kom van Brouwershaven
aangekomen gaan we na het kerkhof linksaf, niet op de
geasfalteerde maar op de schelpenweg die links
daarvan loopt . Vervolgens slaan we de Jacob Cat sstraat
in. Via de Zuiddijkst raat slaan we rechts af het weggetje
Bagijntje in. Aan het einde links richting de molen.
Daarna rechts, we komen nu weer op bekend terrein.
Via de dijk rijden we terug naar den Osse waar onze
comfortabele vakantiewoning op u wacht.

We hopen dat u een fijne dag heeft beleefd met deze fietsroute u aangeboden door Alie en Paul Voorhaar.

http://www.paulvoorhaar.nl/Mytilus
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