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VERSLAG RENESSE – HERFST IN ZEELAND   
een zonnig wandelweekend  13 – 14 – 15 okt 2017 
 
VRIJDAG 13 oktober 2017    “RENESSE” - 10km 
WANDELING 1  - Renesse 
Soep en heerlijk belegde broodje daar starten we mee op het middaguur. 
Hierna aanvang van onze eerste wandeling.  Deze inloop-wandeling 
gaat richting strand Renesse – strand- en duinenwandeling – pauze bij 
strandpaviljoen “de haven van Renesse”.   
Met de zeewind in de rug;  zalig uitwaaien. 

Menu vrijdagavond;   gerookte Noorse zalmfilet met kappertjes uitjes 
en kruidenmayonaise, gebakken varkenshaas met saus van rode port 
en steranijs, ijstaartje van Zeeuwse bolus met caramelsaus 
 

ZATERDAG 14 oktober 2017   “OUDDORP” – 21km 
WANDELING 2 – Ouddorp – Kop van Goeree 
Met de wagen naar Ouddorp, parking Westhoofdduinpad, met zicht op de 
vuurtoren.  Daar vertrekken we voor onze tweede wandeling.  Pauze en  
lunchpakket nuttigen is voorzien aan het prachtige  Strandpaviljoen C-Side of  
in het zonnetje relaxen bij Taverne Pannetjes  te Ouddorp.  Voor onze 
wandeling  doorkruisten  we diverse natuur- en duinengebieden.  Deze mooie 
en intense wandeling staat bol van de afwisseling;  we maakten kennis met 
alle facetten van het boeiende landschap rondom het dorp Ouddorp.  Na het 
gezellige centrum van Ouddorp wandel en we door een kleinschalig 
boerenlandschap  met vele omwalde akkertjes.  Van het  natuurgebiedje De 
Kleistee wandelen we naar de reekhilpolder over  een hoge grasdijk,  de 
Oudelandse eedijk,  langs het Grevelingenmeer,  ook weer over een rustig 
asfaltwegje, een graspad langs een kreek,  hierna steken we een stukje 
drukke weg  over naar de Kop van Goeree.  Nog  even over naar het stille en 
brede Noordzeestrand , een strandwandeling en prachtig duingebied met 
sluipproutepaadjes.   
Het was een superzonnige dag en een prachtige pittige wandeling. 

Menu zaterdagavond;  rundercarpaccio met pijnboompitjes Old 
Amsterdam spekjes en truffeldressing, in de oven gebakken zalmfilet 
met groene kruidensaus, appelcarré met kaneelsaus en slagroom 
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ZONDAG 15 oktober 2017   “OOSTERSCHELDE” – 18km 
WANDELING 3 – Burgh Haamstede – Kop van Schouwen - Oosterschelde 
Met de wagen  naar Burgh Haamstede parking Duinpad.  
Van hieruit vertrekken we richting Westenschouwen voor een bos- en 
duinenwandeling.  Pauze en lunchpakket is voorzien bij cafetaria Klapwijk te 
Burgh Haamstede.  Na het gezellige centrum van Haamstede (met een 
prachtig slot) wandelen we weer  over landweggetjes en graspaden; een 
prachtige wandeling langs en door open duingebied, gevolgd door een 
lekkere boswandeling.  Na een paar kilometer over het strand (met ook een 
stukje naaktstrand) gekuierd te hebben wandelen we over stille slingerpaden 
door halfopen duingebied en over een schelpenpad door kleinschalig 
landschap.  Een warme zonnige zondag in oktober.  

Menu zondagavond; soep van de dag mosterdsoep, gegrilde 
kogelbiefstuk met truffel-Madeirasaus, ijstaartje van banaan en 
chocolade met coulis van rode vruchten. 
 
Zoals je hier kan lezen beleefden we een fantastisch culinair en pittig 
wandelweekend.  Het zonnetje was elke dag paraat. Genieten was de 
boodschap en dat hebben we ook gedaan.   
Bedankt aan iedereen om dit weer mogelijk te maken. 
Volgend jaar zijn we er weer bij ……. Tot dan. 

fotoverslag  – zie website : zie  zeeland-pagina 

http://www.wsveurekavzw.be/zeeland.php 
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