
WANDELROUTE BLOEMDIJKEN    8.5km 

 
We volgen de groene bordjes met gele pijl van de  knooppunten  van het 
wandelnetwerk Sporen in de Zak.(zie foto) 
 

 
 
De route die we volgen gaat langs de volgende knooppunten: 
67-79-12-11-35-96-95-66-67 
Totale lengte ca.8500m.  
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WANDELROUTE BLOEMDIJKEN 8,5km- ZUID-BEVELAND-GEMEENTE BORSELE 

Start bij het gemeentehuis in Heinkenszand (parkeerplaats). Sla linksaf en loop via de 

Stenevate naar KP67. 

We verlaten het dorp richting KP79 en zien rechts van de Oudekamersedijk de oude begraaf-

plaats met de gerestaureerde graven van de Familie van Citters. Deze familie bezat rond 1800 

een buitenplaats in Heinkenszand waarvan alleen het koetshuis en het jachthuis nog te vinden 

zijn. Let ook eens op de fraaie grenslindebomen langs deze dijk. Er staan er nog zo’n 250 van 

in Zuid-Beveland. 

We vervolgen onze weg naar KP12 en passeren een romantische weel, de Schouwersweel ook 

wel Doolman genoemd. Deze weel is in de middeleeuwen ontstaan tijdens een dijk-

doorbraak. Dit kolkgat was te diep om te dempen dus werd er een nieuwe dijk om heen 

gelegd. 

We gaan bij KP11 de onverharde dijk op. Dit is de Oudekamersedijk, de zgn. 

Herinneringsdijk, en is een monument waar 131 lindebomen zijn geplant voor kinderen die 

overleden zijn aan een stofwisselingsziekte. Om even bij stil te staan. 

Na KP35 zien we bij de Vlaandertsedijk en de Boomdijk wederom 2 welen. We vervolgen 

onze weg richting KP96 over de grasdijk  en zien onderweg nog een restant van een 

kunstproject uit 2006, genaamd Dijken van Wijven. N KP96  steken de Heinkenszandseweg 

over. Bij KP95 slaan we rechtsaf en via het Spoorwegjeen het Bossepad  komen we uit bij de 

klompenmaker Traas. Kijk gerust even rond in de winkel.   

We lopen nu verder over het oude traject van de voormalige spoorlijn naar het Sloe. Door de 

aanleg van een kortere verbinding door de Quarlespolder en het Mallard viaduct over de A58 

bij Arnemuiden is deze oude bietenlijn langs Heinkenszand komen te vervallen. Nabij KP68 

zien we de fraaie molen de Vijf Gebroeders. Tijd voor een rustpauze. 

We vervolgen onze route naar KP67 via de drukke winkelstraat. De Dorpskerk behoort tot de 

PKN Hervormde Gemeenschap en is in gebruik genomen in 1844. Deze kerk bevat een aantal 

elementen uit 17e en 18e eeuw. Op deze locatie heeft in 1406 de Blasius Kapel gestaan. De 

huidige katholieke kerk aan Kerkdreef 4, is in 1866 ingewijd  en kreeg de naam H.Blasius . 

Naast de kerk vindt u de Mariagrot, een kopie van de Lourdesgrot. 

Bij KP67 slaan we linksaf naar onze parkeerplaats of bushalte. 

Je kunt deze route ook starten bij de Schaapskooi aan de Nieuwe Kamerseweg bij KP11. 

Vervolg de route zoals beschreven richting KP35. 

Deze route is geheel te volgen op de wandelkaart “Sporen inde Zak”. 
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