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Uitwaaien
in Zeeuws-Vlaanderen

Met Brugge dichterbij dan Middelburg en een veerpontje als 
snelste manier om er te komen, voelt Zeeuws-Vlaanderen als 
buitenland zonder de grens te passeren. Op twee wielen 
langs Schelde, strand en stadjes met sterrenrestaurants. 
‘Welkom in ons landje apart.’ 
Tekst en fotografie: Bas van Oort
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‘Het gaat allemaal een 
stuk rustiger hier hè,

een versnelling lager’

Zeeuws-Vlaanderen  Nederland

Praktisch
Hoe kom je er?
Zeeuws-Vlaanderen ligt op iets meer dan 200 
kilometer van Amsterdam, met de auto ruim 
twee uur rijden. Snelste manier om aan de 
andere kant van de Schelde te komen: de 
Westerscheldetunnel. Om hier gebruik van te 
maken moet je wel tol betalen: €5,- per auto. 
Met het openbaar vervoer kan ook, neem dan 
de trein naar Vlissingen. Vanaf daar kunnen 
fietsers en voetgangers met de veerboot naar 
Breskens (vertrekt naast het station). In 
Zeeuws-Vlaanderen is een prima busnetwerk, 
ook naar België. 

Slapen
Deden wij bij De Hemelse Vrede in Cadzand-
dorp. Naast hotel/bed&breakfast is dit ook een 
uitstekende tussenstop voor lunch, diner, koffie 
of een drankje. Er zijn vijf kamers, allemaal 
vernoemd naar internationale vredesiconen. 
Wij kregen de Mansukh Patel kamer, de man 
die in 2004 de wereldvredevlam naar Cad-
zand bracht. 2 pers. kamer €90,- p.n., voor 
meer informatie: www.dehemelsevrede.nl

Fiets of scooter huren 
Je eigen fiets meenemen is makkelijk, ook met 
het ov. Maar: een fiets, e-bike, solex of (elektri-
sche) scooter huren kan natuurlijk ook. Wij von-
den Wout Servicepoint in Nieuwvliet, waar je 
terecht kunt voor een elektrische scooter, solex 
of bolderkar. Vooral de e-scooter is een leuke 
en makkelijke afwisseling voor een dag tegen 
de wind in ploeteren. Met een volle accu rijd je 
ongeveer 50 km. Voor prijzen en meer informa-
tie: www.woutservicepoint.com

Tapas & Cocktails
Altijd al eens een hapje willen eten bij een 
restaurant met Michelinster? Bij Pure C in 
Cadzand-Bad kun je gewoon binnenlopen; 
het loungegedeelte is voor iedereen open, 
mits er plaats is uiteraard. Cocktails zijn rond 
de €12,-, tapas tussen de €4,- en €10,-. 
Meer informatie en openingstijden:  
www.sergioherman.com/pure-c

‘Je moet er wel een beetje van 
 houden hoor. Het gaat allemaal een 
stuk rustiger hier hè, een versnelling 
 lager. Maar ik vind het heerlijk.’ 
John, buschauffeur, rijdt ons van 
Breskens naar  Cadzand-dorp. Al 
drie bochten na de veerhaven  begint 
het oneindige niks. Uitgestrekt land, 
weids en rustig. In de verte de zee. 
Af en toe passeren we een boerderij. 
Verder: niets. 
En John heeft gelijk. Haast? Kennen 
ze niet aan deze kant van de Schelde. 
Drukte? Misschien bij Oud Sluis, 
maar dat is dan ook het beste restau-
rant van heel  Nederland. En dus 
zoeven we twee dagen in de uit-
waaistand door misschien wel het 
meest afgelegen deel van ons land. 

Noord-Frankrijk
Ons basiskamp dit weekend: 
 Cadzand-dorp, waar we slapen in 
bed&breakfast De Hemelse Vrede. 
Gastvrouwen Astrid en Gerlinde zijn 
druk in de weer voor de borrel van 
vanavond. Het hele dorp is uitgeno-
digd. Wij gaan fietsen. Vanuit hier is 
het twee kilometer naar het strand, 
en iets meer dan tien naar stadjes als 
Oostburg of Sluis. Toch zetten we om 
te beginnen koers richting de grens 
met België, naar natuurgebied ’t 
Zwin. Van daaruit naar het gelijkna-
mige zomerdorp, de Kievittepolder, 
langs de grens naar Retranchement 
om eind van de middag aan te 
komen in Sluis, de culinaire hoofd-
stad van  Nederland. Een keurig 
rondje van ruim veertig kilometer. 
Het is net Noord-Frankrijk: vlak en 

uitgestrekt landschap, kleine kneu-
terige dorpjes waarin de tijd stil 
gestaan lijkt te hebben. Alleen spre-
ken ze hier  gewoon Nederlands. Nou 
ja,  Nederlands. Raar wel, iedereen is 
altijd maar op zoek naar rust, natuur, 
weg uit de dagelijkse drukte. En dan 
worden er de meest uiteenlopende 
bestemmingen bedacht om dat te 
bereiken. Maar de oplossing ligt 
gewoon in onze eigen achtertuin. Als 
je ’s ochtends wegrijdt, is je hoofd 
diezelfde middag nog leeg. 
Makkelijker kan niet.

Naar ‘t Zwin
‘’t Zwin is niet zomaar een woest, 
wild en verlaten natuurgebied’, 
 vertellen Pieter en Stan. De twee 
Vlaamse vrienden hebben net een 
kanotocht achter de rug, en lopen op 
ons af terwijl we richting de strand-
vlakte turen. Pieter: ‘Er zit natuurlijk 
een verhaal achter. Zo’n tweedui-
zend jaar geleden ontstond het ge-
bied door een flinke stijging van de 
zeespiegel. Daardoor brak het water 
door de duinen bij de Noordzeekust, 
en ontstond de Zwingeul. Die breidde 
zich in de twaalfde eeuw behoorlijk 
uit na weer grote overstromingen, 
en dat zorgde ervoor dat bijvoor-
beeld Brugge bereikbaar werd voor 
scheepvaart.’ ‘Maar dat was slechts 
tijdelijk’, vult Stan aan. ‘De geul 
 verzandde snel weer. Sindsdien 
heeft de natuur vrij spel, en ontwik-
kelde het gebied zich tot een land-
schap met slikken, schorren, duinen 
en strandvlakten. Gelukkig maar, 
want het resultaat is een genot om 
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naar te kijken en doorheen te lopen, 
of kanoën dus. En ach, met Brugge 
is het uiteindelijk toch ook nog goed 
gekomen.’ Pieter wijst in de richting 
van Knokke. ‘Kijk nou, schitterend 
toch. Een drassig moerasgebied, een 
enorm verlaten stuk grond midden 
op de grens van Nederland en 
 België. Met meer dan honderd 
 verschillende vogelsoorten! Je kijkt 
je ogen uit man.’

Culinair Sluis
Hoe waardevol dit natuurgebied 
voor Nederland was, merken we als 
we verder rijden richting Sluis. We 
belanden in Retranchement, het 
meest zuidwestelijk gelegen dorp 
van Nederland. Letterlijk betekent 

Retranchement verschansing, en aan 
de wallen om het stadje heen zien 
we nu nog steeds dat het oorspron-
kelijk een vesting was. Aangelegd 
door Prins Maurits, vroeg in de 17de 
eeuw. Bedoeld om ’t Zwin te be-
schermen. De vesting groeide uit tot 
een stadje dat nog steeds historie en 
nostalgie ademt. Er is een molen, 
een kerkje, wat huisjes, een plein, 
een schoolgebouw en een café. 
Alsof er elk moment een braderie 
kan beginnen. Zo een met een bard 
en een feestmaal, aan een grote 
lange tafel, met aan het spit wild 
zwijn. Maar de gedachte aan lekker 
eten bewaren we voor de culinaire 
hoofdstad van Nederland: Sluis. Ook 
weer zo’n vestingstadje. Alsof je in 

Madurodam loopt, maar dan alles in 
grotemensenformaat. Kerkje, molen, 
fort, herenhuizen aan een gracht, 
het is er allemaal. Sluis was be-
roemd om de Tachtigjarige Oorlog, 
of om Johan Hendrik van Dale, 
inderdaad, de grondlegger van het 
zo bekende woordenboek. Maar 
tegenwoordig staat het stadje op de 
(menu)kaart vanwege Sergio Her-
man, beste chef-kok van het land. 
Zijn restaurant Oud Sluis heeft maar 
liefst drie Michelinsterren. Daarmee 
is het niet alleen het beste restaurant 
van Nederland, Oud Sluis staat ook 
nog op de 17de plek van beste res-
taurants ter wereld. Twee straten 
verderop vind je trouwens nóg een 
sterrenrestaurant: La Trinité. Wil je 

hier eten, wees er dan wel op tijd 
bij. Met name restaurant Oud Sluis 
is zo geliefd, dat je soms wel een of 
twee jaar van te voren moet reserve-
ren. Dat hadden wij natuurlijk niet 
gedaan, twee jaar geleden. Dus 
besluiten we de avond met een 
ander typisch Zeeuwse specialiteit: 
mosselen. 

Op het strand van 
 Cadzand
Als we ons de volgende dag klaar-
maken voor weer een flinke portie 
zeewind, krijgen we een tip mee: 
topkok Sergio Herman heeft nóg 
een sterrenrestaurant: Pure C. Twee 
sterren minder dan Oud Sluis welis-
waar, maar ook een stuk toeganke-

lijker. Op naar Cadzand-Bad dus, 
waar we over de duinen klauteren 
en ons begeven tussen wandelaars, 
meeuwen en een paar strandjutters. 
Eerst langs de Sluuswachter, die de 
Noordzee goed in de gaten houdt en 
voorbijgangers goedkeurend lijkt toe 
te knikken. Dan volgt 17 kilometer 
strand. Die bewaren we al snel voor 
later als we inderdaad Pure C tegen-
komen. Een ode aan Zeeland, de 
wereld en het leven, lezen we. Of 
tijdig reserveren hier in het week-
end ook nodig is? Ja, voor lunch en 
diner wel. En ja, dat kan ook hier in 
de weken of zelfs maanden lopen. 
‘Maar kom toch vooral binnen’, zegt 
gastvrouw  Clarissa. ‘We hebben na-
melijk ook een loungegedeelte, met 

cocktails en tapas. Daar is nog wel 
plek.’ Als we elkaar twijfelend aan-
kijken, het zand nog snel van onze 
broek kloppend, en vragen of we er 
wel op gekleed zijn, zegt Clarissa: 
‘Doe niet zo gek joh, hier maakt het 
echt niet uit hoe je erbij loopt. Ieder-
een is welkom, ook zonder reserve-
ring.’  Gelukkig maar, want een 
kleine lunch hier is de beste afslui-
ting van een weekend uitwaaien. 
Uitstekend eten en perfect bereide 
cocktails, waarbij het niet om de 
alcohol gaat, maar om de combinatie 
van smaken. We denken nog eens 
terug aan  buschauffeur John. Ja, het 
gaat  allemaal een stuk rustiger hier,  
een versnelling lager. 
En wij vinden het heerlijk. •


