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Het start- en eindpunt van de wandeling  
is bij het Heer Arendhuis, Torenring 46 in  

’s-Heer Arendskerke, vlak bij de kerk.  
 
Er zijn 2 routes,  
 
Arendpad 1:  6,8 kilometer  
en  
Arendpad 2:  9,3 kilometer.  

 
 
Arendpad 1 en 2 gaan over hetzelfde parcours tot routepunt 27 van de    
routebeschrijving. 
De cijfers op het eind van de regel (tussen haakjes) geven de  
afgelegde afstand weer. 

 Veel wandelplezier! 
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ROUTEBESCHRIJVING WANDELING  
 

 
1. Bij het Heer Arendhuis staat u met de rug naar de ingang van het 

Heer Arendhuis, u gaat dan op de Torenring naar links. 
2. Voor de school rechtsaf. 
3. Eerste weg links. 
4. Tweede weg rechts (Landweg). 

5. Na huisnummer 15 op de viersprong rechtsaf (Paaphoekwegje). 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Als u op de viersprong bent aangekomen, ziet u links een verhoging. 
Deze verhoging is op de kadastrale kaart van 1914 aangeduid als 

vliedberg.  
Vliedbergen waren oorspronkelijk opgeworpen als vluchtplaats voor  
hoog water; zeker is dat een aantal later - na opgehoogd te zijn -  
heeft gediend als kasteelberg, met daarop een houten en soms een 
stenen kasteeltje. 
 
 

6. Paaphoekwegje volgen tot de dijk. 
 

 
 

7. Bij de dijk aangekomen rechtsaf de 
Poldersedijk op gaan (1 km). 
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De Poldersedijk is onderdeel van de oudste 
dijk van Zuid-Beveland en werd kort na 

1134 aangelegd. Op de dijk ziet u links de 
Sint Pieterspolder.  
 
Rechts ziet u het sportpark van ’s-Heer 
Arendskerke. Voordat het tweede 
voetbalveld werd aangelegd, in het begin 
van de jaren zeventig, was hier een kleine 

weel, een restant van een dijkdoorbraak 
van voor 1400. 
 

 
8. Poldersedijk volgen tot de Oude Rijksweg. Hier links. (1.2 km)  

 

 
Vanaf de Oude Rijksweg ziet u links een 
monumentale boerderij.  
 
Van deze boerderij is een schaalmodel 

gemaakt en dit staat in Madurodam. 

 
9. Oude Rijksweg volgen tot de Noordzakweg. (1.7 km) 
10. Rechtsaf over het fietspad wandelen. 
11. Bij de rotonde rechtdoor en na lantaarnpaal 74A schelpenpad 

volgen tot Peigerswegje. (2.3 km) 
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12. Linksaf en na 50 meter naar rechts het graspad opgaan. Dit pad 
loopt langs heggen. (3.0 km) 

 

 
13. Vijfentwintig meter na een scherpe bocht links het graspad 

opgaan, dit pad loopt langs heggen. (3.0 km) 
 

14. Na 400 meter komt u uit bij een bruggetje. ( 3.4 km) 
 

                

15. Ga na dat bruggetje linksaf (Arendstraat). 
 

16. Na de spoorwegovergang linksaf (Arendstraat). 

      
Een kort uitstapje van de route naar de voormalige haven, waar zich 

een huis bevindt, dat de naam ‘t Ouwe Veeruus’ draagt.  
Het voormalige veerhuis was vroeger vertrekpunt van het overzetveer 
naar Wolphaartsdijk. Hier vertrokken ook zogenaamde beurtschippers 
naar onder andere Rotterdam, Middelburg en Zierikzee. 
 
                

17. Na het uitstapje loopt u weer terug naar de spoorwegovergang,  

ga hier linksaf (Domeinplaatweg), routenummer 26. 
18. Na 90 meter rechtsaf. (3.7 km)  
19. Volg het pad (Kiekendiefpad) links onderlangs de dijk. 

 
 
Links ziet u het open landschap, dat het gebied van de grote polders 

ten noorden van ’s-Heer Arendskerke kenmerkt. Al deze polders in de 
voormalige stroom van de Schenge hebben grote akkerbouwbedrijven 
en rechte wegen. 
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20. De bocht volgen naar links. 
21. Na 100 meter rechtsaf de dijk oplopen en stapt u via het opstapje 

over de afrastering. 

22. Steek de dijk over en loop naar het hek onderaan de dijk. Ga na 
het hek rechtdoor. 

 
 
Verderop aan de linkerkant staan nog voormalige arbeidershuisjes. 
Deze huisjes werden bewoond door landarbeiders in dienst van de 
boer, die op de hoeve links verderop woonde.  

 
23. Na 450 meter komt u bij de Perponcherpolderweg, ga nu rechtsaf. 

(4.7 km) 
24. Volg nu de Leuwerkeweg tot de dijk en ga rechtsaf en volg een 

klein stukje routenummer 28.  

 
 
Links ligt de ‘Weel van Terlucht’, dit is een restant van een 
dijkdoorbraak tijdens de Sint Elizabethsvloed in 1404.  

 

25. Ga na het straatnaambord ‘Terlucht’ rechtsaf en loop over het 
fietspad over het viaduct.  

26. Bij splitsing links aanhouden door het fietstunneltje. 
 

Arendpad 1  
U gaat hier uit het tunneltje na 50 meter rechtsaf en na 200 meter 
gaat u linksaf, dan 1e straat links door de coupure (‘gat in den diek’) 
via de Slotstraat rechtdoor richting de kerk. Vlak voor de kerk rechtsaf 

en u bent weer bij het Heer Arendhuis. (6.8 km) 
 
  

Arendpad 2 
Vanaf het tunneltje volgt u nu een klein stukje van de welbekende 
wandelroute het Kiekendiefpad. 
Het Kiekendiefpad is het eerste initiatief in Zeeland waar u kunt 

wandelen via het systeem van knooppunten en waar heel nadrukkelijk 
wandelen en landschapsbeleving hand in hand gaan. 
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27. Ga vijftig meter na het tunneltje linksaf. 

(5.9 km) 

 
28. Bij nummer 79 rechtsaf, volg het 

karrespoor. 
 

29. Op een paal bij de twee hekken zit een klein 
groen bordje met een gele pijl.  
Let op deze bordjes en blijf deze bordjes 

volgen. 
 
 
 
 
Het Kiekendiefpad is op veel plaatsen aangeplant met heggen om  

het landschap aantrekkelijker te maken.  
Er is gekozen voor inheemse struiken als hondsroos, braam en 
sleedoorn.  
De heggen zijn een uitstekend leefgebied voor allerlei soorten vogels 
en insecten. 

  
       

30. Na 1 kilometer verder wandelen komt u bij de Wissekerkseweg, 
een polderweg van ’s-Heer Arendskerke richting Goes.                                                                         

                
 
Links ziet u nadat u het bruggetje bent gepasseerd, enkele beschermde 
‘hollebolle’ weilandjes.  
De eigenaar en de pachter hebben een beheersovereenkomst met de 

Stichting het Zeeuwse Landschap.  
Op het einde van het pad is op een bruin hek de naam ‘WILGEN PAD’  
te lezen. Langs het wandelpad staan allemaal wilgen, vandaar  

de naam.  
 

31. Wissekerkseweg oversteken en rechtdoor verder over karrespoor  

(Baarsdorpse Zandweg). (7 km) 
                                                               

32. Aan het einde van het pad rechtsaf over verhard fietspad.  
Hier eindigt het stukje route van het Kiekendiefpad, routenummer 
45. (7.4 km) 
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33. Na 300 meter de Oostweg kruisen en rechtdoor gaan (links de 
schuur van Stichting Zeeuws Landschap). 
 

 
                                                      
 
34. Het schelpenpad van het Poelbos (1e pad 

rechts in het bos) blijven volgen. Dit is 
richting ’s-Heer Arendskerke. (7.9 km) 
 

           
 
Het Poelbos is geplant na de ruilverkaveling van de jaren zeventig uit de 
vorige eeuw. Deze ruilverkaveling was om verschillende redenen nodig. 
Ten eerste door de aanleg van rijksweg A58. Ten tweede door 
veranderingen in de landbouw, waardoor het oude Poelland voor 

agrarisch gebruik steeds minder geschikt was. 
 
        

35. Bij kruispunt met fiestpad rechtdoor het schelpenpad blijven 
volgen tot u recht voor u Pollesteyn ziet, dan linksaf via de 

Wissekerkseweg. (9.0 km) 

 
 

Rechts ziet u het woonzorgcentrum ‘Poelwijck’ met koop- en 
huurappartementen, twee woningen voor kleinschalig wonen dementie 
van SVRZ.  
Verder een Grand-café met een mooi terras, pedicure, kapper, 
huisartsen- en fysiotherapiepraktijk en kinderopvang. 
 

 

 

36. Wissekerkseweg volgen tot de kruising met de Landweg, daar 
rechtsaf. 
 

37. Voor de kerk rechtsaf (Torenring).  
 

38. Eerste weg links en na 50 meter komt u weer aan bij het Heer 

Arendhuis. (9.3 km) 
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Samenstelling wandelroute: 
Gerard Steenhard en Willem van der Bijl 


