
Route Midden-Schouwen, 30 km 

Vertrek vanaf de St. Lievens Monstertoren. De laag gelegen Karnemelksvaart inrijden. 
Deze vaart is in 1919 gedempt. Tot die tijd werden, vooral in de winter als de Schouwse wegen door de hoge
waterstand onbegaanbaar waren, zuivelproducten en meekrap uit Schouwen per kloetschuit naar de markt 
in Zierikzee gebracht. 
Rechts afslaan de Gravenstraat en Zuidwelleweg in. 
De naam Gravenstraat herinnert nog aan het verblijf van de graven van Holland en Zeeland als zij in 
Zierikzee verbleven. Hun ‘gravenhof’ stond aan de linkerkant van de Karnemelksvaart. Tot heden is er niets 
van teruggevonden. 
Via het Zuidwellebruggetje driekwart van de rotonde volgen en het fietspad op. 
Rechts ligt het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. 
Daarna via de stoplichten de weg oversteken en naar rechts over het fietspad. 
Rechts ziet u de Nobelpoort, een uit de 14e eeuw daterend bouwwerk. De spitsen zijn verschillend. 
Direct na het pompstation de Oudeweg inslaan. Aan het eind linksaf de Heuvelsweg ingaan. 
Aan de linkerkant ligt één van de twee nog resterende vliedbergen van Schouwen-Duiveland. 
De Heuvelsweg volgen tot bij de aansluiting van de Mosseleeweg en deze inrijden. Deze weg sluit 
aan op de Schouwsedijk. De oprit op, waar u een mooi uitzichtspunt heeft, en naar rechts afslaan de 
dijk inrijden. 
Deze dijk, de oostgrens van de polder Schouwen was eens waterkerend. Deze ringdijk rondom het eiland 
Schouwen werd na de stormvloed van 1134 aangelegd. Aan de linkerkant ziet u een aangeplant bos met 
hoge populieren. 
Bij de De Tol, een plantenzaak, naar beneden rijden. De Donkere weg inrijden. 
De weg doet zijn naam eer aan; aan weerszijden van de weg belemmeren hoge bomen het licht op de weg. 
In de omgeving liggen 18e eeuwse buitenverblijven, eens de trots van Zierikzeese patriciërs. 
Circa honderd meter verder naar rechts een stukje van de Sint Joostweg in en dan al snel naar links 
de Zuiddijk inrijden. 
De naam zegt al dat er ook hier een grens met open water was. De aan de rechterkant liggende de St. 
Jeroenspolder die in 1458 bedijkt werd. Tegenover de weel en de knotwilgen staat rechts in de berm van de 
weg een oude grenspaal met daarop een galg. Het rechtsgebied van Noordgouwe viel uiteen in Beoosten 
Steene en Bewesten Steene. Deze paal duidt het grensgebied aan. 
Op het eind naar links de Kloosterweg in. 
Na 530 meter kijkt u naar rechts en ziet een groot stuk landbouwgrond. Hier lag eens het kartuizerklooster 
Sion. Gebouwd in 1436 deed het tot 1572 dienst. Op de plaats waar u staat stonden tot 1955 enkele 
dampalen. Toch bleken deze iets anders te zijn… We komen deze later nog tegen bij de kerk van 
Noordgouwe. 
U gaat verder naar links de Hanenweg in. 
Halverwege staat aan de rechterkant een huis met links een haag. Half verscholen in deze haag staat ook 
weer een grenspaal. Er zijn nog drie van deze stenen grenspalen over. 
Aan het eind naar rechts de Donkereweg in. 
Aan het eind naar rechts de Heereweg in. 
In deze hoek was het voormalig streekziekenhuis gevestigd, dat van 1902 tot 1957 in gebruik was. Nu is het 
een kuuroord. Enkele tientallen meters verder liggen aan de rechterkant de zogenaamde Conyershuisjes uir 
1651. De bouw van deze huisjes werd bekostigd door Maria de Pottere. De huisjes waren bestemd voor 
weduwen van officieren die in dienst van het vaderland gesneuveld waren. 
U steekt het kruispunt over  en gaat naar de ring van het dorp Noordgouwe. Een rondje rondom de 
omgrachte kerk is zeer aan te bevelen. 
De kerk uit 1462 is gewijd aan de Heilige Drie Koningen. Naast de kerkdeur liggen de twee helften van een 
grafzerk van een monnik uit het klooster Sion. 
Via de Brouwerijstraat verlaten we Noordgouwe. We slaan rechtsaf de Zuidweg in en gaan naar 
Zonnemaire. 
In de schuur van camping Zonnemaire, in het dorp aan de rechterkant, zijn twee gevelstenen ingemetseld. 
Op één van de stenen is de afbeelding van een vaatje met meekrap te zien. Ook hier is een rondje rondom 
de dominerende kerk aan te bevelen. De naam Zonnemaire is afgeleid van Sunnemare, het water dat 
vroeger tussen Bommenede en  Dreischor liep. Dit water, of in ieder geval een voorloper hiervan, wordt al in 
776 genoemd. De in de 15e eeuw gebouwde kerk, gewijd aan Beate Maria de Dolore, werd in 1866 
afgebroken. De nieuwe kerk werd in 1867 gebouwd. Het trapgevelhuis aan de westzijde van de kerk is het 
geboortehuis van nobelprijswinnaar Pieter Zeeman. 
Vervolgens de Oprit oprijden en de Dijk van Bommenede en Blooisedijk verder volgen. 

- Optioneel kunt u bij de Oprit rechts de Veerdijk inrijden die eindigt bij de Zeedijk. Daar ligt de voormalige 
werkhaven van Bommenede. Vanuit het uitzichtpunt op het eind van de haven ziet u het Grevelingenmeer. 



Eens lag hier de stad Bommenede. In 1570 werd het overstroomd. Na het beleg en de verovering van dit 
stadje door de Spanjaarden kwam het de aangebrachte schade niet meer te boven. In de 17e eeuw werden 
de zeedijken steeds zwakker, totdat zij in 1682 opnieuw doorbraken. Daarna werd Bommenede aan de 
golven prijsgegeven. In de directe omgeving ervan werd in de 12de eeuw de eerste cisterciënzerstichting 
met een grangia, een uithof, op dit eiland gesticht.-  

Na een stukje rijden slaan we linksaf de Boogerdweg in en komen we uit op de Weeldijk. 
De Weeldijk werd in 1358 opgeworpen, zodat de  polder Noordgouwe bedijkt was. Dus het stukje polder 
waar u nu staat lag toen nog in het water. De aangrenzende Zonnemaire polder werd pas in 1401 bedijkt. 
Dat is de polder waar u  nu staat. 
U rijdt naar rechts een stukje over de Goudmijnweg en gaat over de dijk. Dan naar rechts de 
Groeneweg inrijden. Op het eind van de Groeneweg gaat u naar rechts de Kakkersweelweg in. Over 
de Schouwsedijk en naar links de Bartelsweg in. 
In de draai van de weg lag aan de linkerkant eens een klein kasteeltje, genaamd ‘De Werve’. In de eerste 
helft van de 18e eeuw werd het afgebroken. 
Op het eind naar links en een stukje over de Heuvelsweg rijden en naar rechts de Brasweg in. Deze 
helemaal uitrijden. Naar links over het fietspad richting Zierikzee rijden. De eerstvolgende weg 
rechts, de Klerksweg, ingaan. Aan het eind naar rechts de Boerenweg in. De dijk oprijden en naar 
links. 
Bovenop de dijk heeft u een prachtig uitzicht over de Oosterschelde. Als u naar het westen kijkt lag op 
ongeveer één kilometer van waar u staat een eind 15e eeuws klooster, genaamd Bethlehem. Dit heeft maar 
enkele jaren bestaan voordat het in de golven verdween. Het bestond zelfs zó kort dat het klooster nooit 
ingewijd werd. 
De dijk volgen tot de oprit, daar de dijk afrijden en de Weldamseweg inrijden. 
Deze weg gaat door een mooi natuurgebied. 
Bij de Havenweg naar links afslaan richting de stad Zierikzee. Bij de molen naar links de 
Hoofdpoortstraat in. Naar rechts de Ravestraat in. Naar links de Regenboogstraat in en naar rechts 
de Raamstraat in naar de Dikke toren.


