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Polder, natuurgebied,
slikken en schorren
Zuidbos ligt aan een mooie
kronkelende dijk. De Zeeuwse polderklei legt de kwekerij
geen windeieren, want ruim
70 verschillende gewassen
Het eiland Schouwen-Duiveland is omgeven door de
immense watervlaktes van het Grevelingenmeer, de
Oosterschelde en de Noordzee. Het beroemdste stadje is
Zierikzee, maar het veel kleinere Brouwershaven mag er
ook wezen. Ertussenin ligt open boerenland dat een gevoel van grenzeloze ruimte geeft, want de einder wordt
nergens begrensd door uitzichtbelemmerende ﬂatgebouwen of uitgestrekte bossen. Onvervalste natuur is er ook
volop, onder andere het Nationale Park Oosterschelde.
Midden in dit vruchtbare land ligt Biologische Kwekerij
Zuidbos, waar Ad van Oorschot, Geertje Aangeenbrug en
haar broer Hans Aangeenbrug de scepter zwaaien
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schieten hier uit de grond,
die worden verkocht in
de boerderijwinkel en via
boerderij-abonnementen.

De routes
Route 1 (35 km, ca. 2.30 uur): P kerkhof/05 – 07
– 08 – 90 – 91 – 88 – 87 – 96 – 97 – 95 – Zuidbos –
94 – 05.
Route 2 (27 km, ca. 2 uur): P kerkhof/05 – 07 – 08
– 06 – 92 – 93 – 96 – 97 – 95 – Zuidbos – 94 – 05.
Let op: De hoofdroute, route 1, is nageﬁetst. De afkorting
van route 2 is op de kaart uitgezet en niet nageﬁetst.
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Praktische informatie
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Start/eindpunt: P (gratis) bij knp 05 in Zierikzee.
Naar de route: De P ligt op de route: met de rug naar
knp 05 en het tunneltje RD, De Zille, langs kerkhof.
Parkeren: Oostkant van Zierikzee, bij knp 05 door tunnel
en RA, Caustraat 48 (in de straat), of RD en ca. 100 m
verderop De Zille (P begraafplaats, 12 plaatsen). Centrum
Zierikzee (betaald); bij knp 90, Flaauwershaven/Rest. De
Heerenkeet, Boogerdweg 1, Kerkwerve; centrum Brouwershaven.
Toeristische info: Bij knp 90 staat een infobord over het
Nationale Park Oosterschelde; www.np-oosterschelde.nl.
Knooppuntennetwerk: De knooppuntroute is uitstekend
te volgen.
Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 16 Zeeland.
Biologisch adres: • BIOLOGISCHE KWEKERIJ ZUIDBOS, Zuid
Bosweg 17, Noordgouwe, www.zuidbos.nl. Boerderijwinkel
open: di 12-17 uur; wo-vr 10-17 uur. Kraam op biologische
markt Noordgouwe: za 10-14 uur.
Gedeeltelijk biologisch: • BOERDERIJWINKEL BOER EN BROKKEN, Schuitkade 6, Brouwershaven (richtingbordje volgen),
T: (0111) 69 54 89.
Horeca (niet-biologisch): • HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS,
Donkereweg 35, Schuddebeurs, www.schuddebeurs.nl
(tussen knp 94 en 05), dagelijks open. • In ZIERIKZEE.
• REST. DE HEERENKEET, Boogerdweg 1, Kerkwerve (knp
90), ma v.a. 11 uur; di-vr v.a. 10 uur; za v.a. 9 uur; zo
v.a. 8 uur. • In BROUWERSHAVEN.
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Het landschap
Het land tussen Brouwershaven, Noordgouwe en
Zierikzee is overzichtelijk
ingedeeld: de polders binnen de dijken die het eiland
omringen zijn bestemd voor
akkerbouw, weilanden en
fruitboomgaarden. Dit is
het vruchtbare hart waar
wuivend graan op het land
staat en waar sterappels
en pondsperen groeien. De
aardappel gedijt hier ook,
onder andere de biologische
Bionica-kanjers van Willem

Smallegange die bij Zuidbos
worden verkocht. Aan de
randen van het eiland liggen
de natuurgebieden met hun
kreken, slikken en schorren.
De route start in Zierikzee,
dat meteen al uitnodigt tot
een culinaire stop. Wie zijn
honger en dorst nog een half
uurtje uitstelt, komt langs
het gezellige terras van De
Heerenkeet, die aan de rand
van het prachtige Nationale
Park Oosterschelde ligt. Hier
tref je de zeldzame paar-

Kwekerij Zuidbos

denanemoon en de schaalhoren (een slak) aan en in
de rietmoerassen broeden
de bruine kiekendief en het
baardmannetje. Extra jammer dus dat de dijken zijn
opgehoogd met betonblokken die worden overgoten
met uiterst giftig gietasfalt
waar letterlijk niets op groeit
of leeft. Het bewijs is te zien
op de route. Basaltblokken schaden de natuur niet
en voldoen uitstekend als
dijkverzwaring, maar basalt

is duurder, vooral in onderhoud. Door grootschalige
polders gaat het naar het intieme Brouwershaven, waar
je alweer kunt neerstrijken
op een terras. Dan volgt het
mooiste stuk, over de dijk
naar Kwekerij Zuidbos. Trek
daar maar een uurtje of
twee voor uit, want er is veel
te zien, te doen en te kopen.

Kwekerij
Zuidbos

De zaterdagmarkt op Kwekerij Zuidbos wordt goed bezocht. Je
kunt er dan ook bijna alle wekelijkse boodschappen doen, van
overheerlijke olijfolie en versgeplukte tomaten tot appelsap en
chocola, en van wc-papier en schoonmaakmiddelen tot honden- en kattenvoer. ’s Morgens vroeg vóór openingstijd is het
ﬂink doorwerken, want de verse kruiden, groenten en het fruit
moeten worden geoogst en in de winkel uitgestald. Op het terrein voor de winkel bouwt Leen van Marion van De Doornhof
zijn kramen op; zijn assortiment is een prima aanvulling op
de producten van Zuidbos. Zuidbos en De Doornhof vormen
samen de enige biologisch weekmarkt van Zeeland.
Uit de Schaftkeet, de blauwe keet naast de winkel, komen
heerlijke geuren. Elke zaterdag is er verse soep, gemaakt door
kok Ad van Oorschot die samen met Geertje Aangeenbrug en
haar broer Hans eigenaar is van Zuidbos.

Ad: ‘Ik doe de administratie, de organisatie en de verkoop
en ik run de Schaftkeet, biologische catering. Ik teel enkel de
frambozen en de aardbeien. Geertje en Hans zijn de echte
telers, die doen de rest, ongeveer 70 soorten groente, fruit
en kruiden.’ Zo tegen elf uur barst de drukte los. Veel mensen zijn trouwe klanten die elke zaterdag komen. Kinderen
vinden Zuidbos ook leuk, want als ze zijn uitgekeken op de
markt, kunnen ze naar de ezels gaan kijken of met hond
Kasja spelen die gewillig met zich laat sollen.
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