
Saeftinghe is een uniek natuurgebied dat 
je eenmaal in leven moet beleven.  
Het voelt puur, oer, wijds en nietig.  

• Het is het grootste brakwaterschor van Europa.

• Maar liefst 3580 hectare groot.

• Bestaat uit een delta van slikken en schorren met 

veel diepe geulen, waar we doorheen gaan.

• Het is alleen met een gids toegankelijk.

• Een uniek natuurgebied voor flora en fauna.

• Grootste tijverschil in Nederland.

• Verschil hoog- en laagwater 5 tot 7 meter!

• Ligt om de hoek van Antwerpen en Doel.

• Grenst aan de Hedwige- en Prosperpolder

• Een gebied wat zeker voor altijd een 

onuitwisbare indruk bij je achterlaat…  

Excursie 
“Verdronken Land van Saeftinghe”

Excursiedatum 
26 juni 2015 

Organisatie 

Corrine Koert 
Telefoon:  
0651930476 
E-mail: 
coenietje@hotmail.com 

Op veler verzoek voor  

vrienden en bekenden.

mailto:coenietje@hotmail.com
mailto:coenietje@hotmail.com


Programma

• 11.30 u 	 Vertrek vanaf Noord-Beveland

• 12.00 u 	 Aansluiten bij de grens Stabroek, 

• 	 	 Via Doel, Hedwigepolder naar Saeftinghe

• 13.30 u 	 Aankomst Nieuw-Namen

• 	 	 Koffie/thee met koek

• 	 	 Bezoek aan het Bezoekerscentrum

• 14.30 u	 Vertrek excursie olv een gids van ZLS

• 17.00 u 	 Terug op de Parkeerplaats, opfrissen

• 17.30 u 	 Eten en drinken in Cafe t “Verdronken Land”

• 19.30 u 	 Moe maar voldaan keren we huiswaarts


Deelname is op eigen risico. 

Prijs


• € 50,- 

Inclusief:

• Consumptie bĳ aankomst 
• Entree bezoekerscentrum 
• Excursie met gids door 

het gebied 
• Stoofpotje 
• 3 consumpties in het cafe 

Zelf rijden of meerijden?


• Heen en terug 
• Inclusief tunnel 
• € 10,- 
• Betalen aan de chauffeur 
• In overleg.  
• Dit is een vriendendienst  

Saeftinghe ligt verstopt in Zeeuws-Vlaanderen. 
We brengen op de heenweg een bezoek aan  
het veelbesproken Doel, de Hedwige- en 
Prospèrpolder. Na de excursie kletsen we 
gezellig na onder het genot van een hapje en 
drankje in het bijzondere cafeetje van Gina.



van een vorige en vooral natte axcursie 

fotoreportage van een 

vorige en vooral natte


 maar onvergetelijke 
excursie.






Geachte heer, mevrouw, 

U dient rekening te houden met de volgende voorwaarden: 

- Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de       
tocht mogen geen kinderen, zwangere vrouwen, 
hartpatiënten  en mensen met andere fysieke 
beperkingen aan de tocht deelnemen.   

- Als kleding wordt aangeraden: kleren die vuil mogen       
worden en goed passende kniehoge laarzen. De gids 
kan beslissen of bepaald schoeisel voldoet en een 
deelnemer weigeren indien dit niet het geval is.  Neem 
ook droge kleding mee voor na de tocht. Er  is een 
beperkte omkleedgelegenheid. 

- Het is raadzaam eten en drinken mee te nemen. Het       
nuttigen van alcohol tijdens of voorafgaand aan de 
tocht is niet toegestaan. 

- De duur van de tocht bedraagt, i.o.m. de gids, 
gemiddeld 3 tot 4 uur. Wanneer u te laat aankomt is het 
mogelijk dat de tocht korter is i.v.m. opkomend water. Bij 
dreigende weersomstandigheden kan de gids bij vertrek 
beslissen of de tocht wel of niet doorgaat. 

- Honden worden niet toegelaten.         

- Een wandelstok is aan te bevelen. Deze zijn ook te huur         
in het bezoekerscentrum.  

- Bij aanvang van de tocht dient bij de balie van het         
bezoekerscentrum een deelnemerslijst met namen en 
adressen van de excursiegangers te worden overlegd. 
(taak Corrine) 

 Dit in verband met de veiligheidsvoorschriften.           
- Deelname aan de excursie is op eigen risico.         

U dient uw mede-excursiegangers van deze voorwaarden op 
de hoogte te brengen, zodat alle deelnemers optimaal 
voorbereid aan de excursie in Het Verdronken Land van 
Saeftinghe kunnen deelnemen. 

Door je op te geven als deelnemer bevestig je op de hoogte 
te zijn van deze voorwaarden. 
Bij annulering binnen 48 uur wordt er geen restitutie verleend. 

Reserveer hier je plaats.  
Vul je gegevens zorgvuldig in. Dit is een van de voorwaarden 
voor je deelname.

Voorwaarden

 

opgesteld door het

Zeeuwse  Landschap 
 

voor deelname aan een 
excursie door het


Land van Saeftinghe.






Goed om te weten…..


1. Lees de voorwaarden van het Zeeuwse Landschap goed 
door.


2. Er is één en hetzelfde menu voor de hele groep. 

3. Vegetarisch is wel mogelijk.

4. Geef ook andere diëten door. 

5. Deelname leeftijd 15 jaar.

6. Deelname is alleen mogelijk voor de hele dag.

7. Wil je rijden of meerijden? Laat het even weten. Als het 

lukt wil ik dat coördineren. Maar beloven doe ik niets :).

8. Het deelname aantal is beperkt en dit moet zo snel 

mogelijk worden doorgegeven. Reageer dus direct als je 
meewilt.


9. Tip mensen die dit ook graag mee willen maken!

10.Neem je stralendste humeur mee!


Adres bezoekerscentrum

Emmaweg 4 
4568 PW Nieuw-Namen 
Google maps

https://goo.gl/maps/bMnxt 

Adres cafe

Het Verdronken Land 
Koninginnestraat 21  
4568 PT Nieuw Namen 

https://goo.gl/maps/bMnxt
https://goo.gl/maps/bMnxt

