3 wandelroutes door het natuurgebied “DE OEVERLANDEN”
1. Korte route van ca. 2 km (ca. 30 min.)
1. Vanaf de jachthaven via de toegangsweg de dijk over. 2. Het ophaalbruggetje over en na de bocht linksaf
het geasfalteerde parkeerterrein op. 3. Links van de parkeerplaats het schelpenpad op richting de vuurtoren.
(lichtopstand) 4. Na 400 mtr komt u over een houten brug. Hier volgt u het pad door een ruig stuk wilgenbos.
5. Na 500 mtr. Bereikt U de monumentale vuurtoren uit 1883. In 1996 is het licht gedoofd. In de winter van
2005/2006 is deze vuurtoren gerestaureerd. U kunt een stuk de wenteltrap oplopen voor een mooi uitzicht
over het Hollands Diep. Volg het pad terug tot aan de parkeerplaats. 6. Ga nu linksaf door het draaihek, langs
het informatie bord. 7. Volg het schelpenpad en neem de eerste afslag rechtsaf (ca. 200 mtr). U loopt nu over
een dijkje met een duiker erin die in de winter gebruikt wordt om het water in te laten voor de ijsbaan
(rechts). Aan het eind van het schelpenpad gaat u het draaihek door rechtsaf. Volg het geasfalteerde fietspad
terug naar de jachthaven.

2. Middellange route van ca. 5 km (ca. 75 min.)
1. Eerste stuk idem. aan route 1, maar ga bij punt 7 niet rechtsaf maar rechtdoor. Na 700 meter bereikt U het
zandstrandje. Hier is de eerste opening naar het Hollands diep. 2. Volg het schelpenpad en ga over het
houten bruggetje. Hier kunt U aan de stroming goed zien dat het water uit het Hollands Diep het gebied inen uitstroomt. 3. Ga door het klaphek en volg het graspad. Vanaf hier kunt U de Schotse Hooglanders
tegenkomen die het gebied begrazen. Bij hoog water, vooral in de winter staat dit pad nog maar net boven
water. (soms zelfs onder). Met wat geluk ziet U aan uw rechterkant school lepelaars foerageren. 4. Na ca.
1500 mtr. Komt u bij een stenen uitkijktoren in de vorm van een kasteeltje. Deze zg. Motte is een replica van
soortgelijke verdedigingstorentjes die rond 1100 in dit gebied voorkwamen. Boven op de motte hebt u een
mooi uizicht over het gebied. 5. Volg het graspad nu verder zuidwaarts richting de eerste betonnen brug. Er
zijn 3 van deze betonnen bruggen in het gebied die bedekt zijn met grond en gras zodat ze voor het wild en
e
de grazers geen belemmering vormen. Links van de brug ziet u de 2 opening naar het Hollands Diep. Volg
het pad na de brug. Aan de linkerkant ligt het beschermd natuurgebied “De Zeehondenplaat” (niet
e
toegankelijk) 6. Ga bij de 2 betonnen brug rechtdoor richting de dijk. Aan de linkerkant ligt het
e
beschermde natuurgebied “De Esscheplaat”. Ga over de 3 betonnen brug verder richting de dijk. 9. Ga aan
het einde van dit pad door het klaphek rechtsaf. 8. U loopt nu over het geasfalteerde fietspad terug naar de
jachthaven.

3. Lange route van ca.10 km (ca. 2.5 uur)
Deze route loopt door het beschermde natuurgebied “de Esscheplaat” en is de meest lonende, maar vergt
wel inspanning en soepelheid. Het is aan te bevelen voor deze route goede waterdichte schoenen te dragen.
e

1. Eerste stuk idem. aan route 2, maar ga bij punt 6 links over de 2 betonnen brug het griendbos van de
Esscheplaat in. 3. Hoewel de aangegeven route rechtdoor loopt, kunt u beter direct linksaf dit pad volgen dat
iets verder op de route uitkomt. Hierdoor ontloopt u een laag gedeelte waar vaak een grote plas water staat.
Volg het graspad wat met rode paaltjes gemarkeerd is. 4. Volg het pad rechtdoor. Aan de linkerkant loopt
een uitgestekte rietgors wat tot de oevers van het Hollands Diep reikt, rechts ligt het wilgenbos waar het
water kunstmatig hoog gehouden wordt zodat een moerasachtige vegetatie ontstaat. (niet toegankelijk). 5.
Wat verderop loopt het pad (wat door de hoge begroeiing soms erg smal is) vlak langs de rivieroever. Hier
wordt de oever beschermd door een golfbreker, enkele tientallen meters uit de oever. 6. Het pad kronkelt
zich verder parallel aan de oever, soms meer open, dan weer dichte begroeiing. 7. Na ca. 4 km (ca. 60 min.)
verlaat u de oever en het open terrein weer, en loopt u het ruige wilgenbos in. Na ca. 1 km. maakt het pad
e
een bocht naar rechts, en loopt u door tot de brede getijdesloot. Dit is de 3 open verbinding met het
Hollands Diep. 8. Na ca.0.5 km komt u bij de aanlegplaats van het overtrek pontje. Steek hier het water over
en volg het pad richting de dijk. 9. Ga op de dijk rechtsaf en loop over het geasfalteerde fietspad terug naar
de jachthaven.

