
Een prachtig plekje in Zeeuws-Vlaanderen, waar de 
tijd nog even heeft stilgestaan. Ontbijten in een oase 
van rust met zicht op de velden en het mooie natuur-
gebied. En mét verse eitjes! Relaxen in de hangmat? 
Genieten doe je zeker.

Zandbergsestraat 16 - Graauw
T. 0032 497 80 15 03
www.chezta10.nl

Zin in ouderwetse gezelligheid? En trek in een drank-
je en hapje voor een eerlijke prijs? Dan kun je hier 
goed terecht. Ook op het fi jne terras is er volop ruim-
te. Vóór óf achter met landelijk uitzicht en een leuk 
speeltuintje. Tip: reserveer op voorhand.

‘s-Gravenstraat 238 - Clinge
T. 0031 114 37 44 48
www.happerij.nl

Midden in de Wase polders kijk je bij de Arenberghoeve
uit op weilanden en bio diverse akkers, met aan de 
horizon imposante eyecatchers van de haven. De 
polderbelevenis is compleet met een lokaal gebrou-
wen biertje en ‘s ochtends een heerlijk ontbijt met 
streekproducten.

Nieuw-Arenbergstraat 8 - Kieldrecht
T. 0032 476 31 88 10
www.arenberghoeve.be

Mijnheer pastoor heeft al lang spijt dat hij uit deze 
rustieke Bed & Breakfast, de voormalige pastorie, is 
vertrokken. Je vindt er suites om bij weg te dromen 
… En het is heerlijk relaxen in de serre, het terras en 
de parktuin.

Dorpsplein 17 - Zuiddorpe
T. 0031 682 95 85 58
www.depastorybnb.nl

Weer en wind, 
oorlogen en religies, 
grens en getĳ .
Het heeft ons sterk gemaakt, 
weerbaar en eigenzinnig. 

SterkHet Verdronken Land van Saeftinghe

Weggestopt in een bocht van de Schelde, tussen 
België en Nederland, ligt Grenspark Groot Saef-
tinghe. De drie-eenheid, natuur, landbouw en ha-
ven vormt hier de identiteit. Struinen langs weidse 
akkers, fi etsen langs Scheldedorpen, het spotten 
van indrukwekkende containerschepen en genie-
ten van uitgestrekte kreken en oneindige dijken 
waar je een uniek palet aan vogels en planten kunt 
ontdekken. De streekproducten zie je letterlijk 
groeien op het land en kun je later proeven in de 
gastvrije cafeetjes en restaurants. Welkom!

#grensparkgrootsaeftinghe

Natuur, landbouw en haven

Ontdek én ontmoet 
onze gastheren en 
gastvrouwen

Een bezoek aan Het Verdronken Land van Saeftinghe 
vergeet je nooit meer! In dit 36km2 grote oerland-
schap zie, ruik en voel je het ritme van het getij. De 
ervaren gidsen van Het Zeeuwse Landschap nemen 
je mee het gebied in. Het Plankierpad en het Ruige 
Laarzenpad is vrij toegankelijk te bezoeken.

Emmaweg 4 - Nieuw-Namen
T. 0031 114 63 31 10
www.saeftinghe.eu

www.grenspark-groot-saeftinghe.eu

Arenberghoeve

B&B Chez Ta10

Boutique B&B de Pastory

Bistro “de Happerĳ ”
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Fotograaf Grenspark Groot Saeftinghe: Sven Dullaert
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Bezoekerscentrum Saeftinghe
Infokeet Grenspark Groot Saeftinghe

Perkpolder
Ossenisse (Putjesstrand)
Ossenisse (Schelpenstrandje)
Walsoorden

Diverse locaties Grenspark 

Radartoren Ossenisse
Radartoren Ouden Doel

Waaslandhaven/Haven van Antwerpen
Paal
Perkpolder
Walsoorden
Doel

Meester van der Heijden Groeve
Vleermuistoren
Vogelkijkhut Groot Eiland
Watersnoodmonument
Fort Liefkenshoek
Waterbuffels (voorjaar)
Waterbuffels (najaar)
Kunstwerk Baken
Vogelkijkhut Verdronken Land
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Verdronken Land van Saeftinghe
Hedwige-Prosperproject
Doelpolder Noord
Schor Ouden Doel
Paardenschor
Clingse bossen
Bossen van Sint Jansteen
Bossen Heikant
Stropersbos
Putten Weiden
Putten West en Zoetwaterkreek
Drijdijck
Verrebroekse Plassen
De Grote Putting
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d.Gebied in ontwikkeling

Eten en drinken

Rondleiding

Overnachten

Museum

Shoppen



In de typische Zeeuws-Vlaamse boerenschuur vind 
je de B&B, op het boerderijterras proef je het zelf-
gemaakte gebak en ijs én op het plukveld pluk je 
de mooiste bloemen! Met een groep op pad? Kom 
dan op excursie in de natuurakkers en ontdek de 
nostalgische werktuigen.

Westdijk 1 - Ossenisse
T. 0031 624 59 81 74
www.boerderijondersteboven.nl

Boerderĳ  Ondersteboven

Alle medewerkers maken er een erezaak van om jou 
een comfortabel verblijf te bezorgen. ‘s Ochtends 
sterkt een uitgebreid ontbijtbuffet de innerlijke mens 
aan, zodat je klaar bent voor een energieke dag in 
vestingstad Hulst óf de charmante omgeving.

Van der Maelstedeweg 4a - Hulst
T. 0031 114 31 98 30
www.hotelhulst.nl

Hotel Hulst

Snuister door de historische polderschatten en luister 
naar de straffe streekverhalen. Vlaggen, kaarten en 
ornamenten. Het hangt, ligt of staat er allemaal even 
trots. Kom je de knotsgekke museumcollectie ook 
eens bewonderen?

Ouden Doel-Dijk - Ouden Doel 
T. 0032 488 48 44 33
www.facebook.com/poldermas
Alleen open op zondag of op afspraak.

PolderMAS

Niets moet en ongeveer alles kan in het ontspan-
ningsoord, omwald door de Klingse grensbossen 
en de weidse polder. Op de familiecamping vind je 
een zwembad, cafetaria, speeltuin, visvijver en nog 
veel meer.

Fort Bedmarstraat 42 - De Klinge
T. 0032 37 70 56 47
www.fortbedmar.be

Camping Fort Bedmar

Dit historische monument brengt een eresaluut aan 
de polders. Het voormalige bedrijfsgebouw is geres-
taureerd tot onthaalruimte. Ervaar hier het nostal-
gische verhaal van het (vergane) plattelandsleven, 
de poldernatuur en de haven. Het pronkstuk is de 
oude maalderij.

Belgische Dreef 8 - Kieldrecht (Prosperpolder)
T. 0032 475 62 51 64
www.prosperpolder.be

Prospersite

In het nostalgische huiskamercafé aan de rand van 
het Verdronken Land van Saeftinghe staat de tijd al 
100 jaar stil. Afgelegen in de gezonde boerenbuiten 
ademt het antieke interieur rust en ambiance uit. 
“Op ‘t gemaksken genieten”.

Koninginnestraat 21 - Nieuw-Namen (Emmadorp)
T. 0031 114 63 56 33
www.verdronkenland.nl

Café Het Verdronken Land

Verteller Marc laat je de mooiste plekjes in 
Grenspark Groot Saeftinghe zien. Hij kent 
als geen ander de mooiste panorama-
punten in Prosperpolder. Op de fi ets of 
liever te voet? Het kan allemaal.

T. 0032 496 16 76 66
www.poldertoeren.com

 Poldertoeren

Feel good winkeltje met homemade producten zoals 
advocaat, confi tuur en chutney, gedroogde kruiden 
en Calendulazalf, alle fruit en kruiden uit eigen tuin. 
Streekproducten, keramiek, juwelen, ecologische en 
duurzame producten. Dierenvoeding, eitjes, boter 
en nog veel meer.

Oude Kaai 8 - Graauw
T. 0032 479 52 63 84
www.zoetebredero.123website.be

Zoetebredero Voeding & Zo

Het Verborgen Geluk is een luxe boutique B&B. Ver-
borgen in de leegte van de polder. De zes kamers en 
twee suites zijn chique en landelijk ingericht met 
oog voor detail. Stays with happy memories! Proef in 
de naastgelegen microbrouwerij ‘Den Emma’ lokaal 
geproduceerde bieren. Rondleiding op afspraak.

Koninginnestraat 1a - Nieuw-Namen (Emmadorp)
T. 0031 613 98 29 63
www.bbhetverborgengeluk.nl

B&B Het Verborgen Geluk

Steeds duurzaam. Met liefde en aandacht. Dát ervaar 
je bij de Voedselbron. Overnachten in één van de 
luxe safaritenten, samen genieten van een heerlijk 
diner aan een lange rij met tafels én proef van de 
biologische groenten en fruit. Sluit ook zeker aan 
bij de inspirerende rondleiding in het Voedselbos. 

Dwarsstraat 9 - Graauw
T. 0031 625 17 03 64
www.voedselbrongraauw.nl

Voedselbron Graauw

De Mariahoeve is de thuisbasis van Saeftinghe Zilt 
waar binnendijkse teelt van o.a zilte groenten plaats-
vindt. Op het boerenerf en in de sfeervolle boeren-
schuur maak je kennis met het boerenbuitenleven 
en geniet je van een ‘boer’gondische maaltijd of een 
perfect verzorgde BBQ.

Koninginnestraat 2 - Nieuw-Namen (Emmadorp)
T. 0031 6 22 37 68 86
www.opdemariahoeve.nl

Op de Mariahoeve

Ga met jouw gezelschap op ontdekkingstocht met 
de Zonnetrein en proef de streekproducten van lo-
kale ondernemers. Stippel zelf een leuke, actieve of 
culinaire route uit en kies de stopplaatsen die passen 
bij jouw gezelschap. Of boek één van de arrange-
menten.

T. 0031 622 37 68 86
www.zonnetrein-grootsaeftinghe.eu

Zonnetrein Groot Saeftinghe

Den Angeluus is één van de oudste dorpskroegen 
uit de streek! Het kloppend hart van rurale enclave 
Prosperdorp staat bekend om de mooie streekbier-
tjes. Het is zo’n favoriete estaminet waar je ‘gewoon’ 
geweest moet zijn.

St-Engelbertusstraat 22 - Kieldrecht (Prosperpolder)
T. 0032 35 75 93 61

 Café Den Angeluus

Gezellige plek aan de Clingse bossen waar je je dorst 
kunt lessen. Het café is gelegen in het pittoreske
en historische centrum van De Klinge waar je 
versnaperingen kunt nuttigen én speciaalbieren 
kunt ontdekken. In de omgeving zie je nog tal van 
herinneringen uit de oorlogstijd.

Buitenstraat 7 - De Klinge
T. 0032 478 36 54 83
E. oudestatie@outlook.com

Café de Statie

 Gids Jan voor Nu .. En Dan!

De koeien grazen in de slikken en schorren van het 
Verdronken Land van Saeftinghe. De zilte smaak van 
pré-salé vlees is hierdoor uniek! Kris en Geert vertel-
len je wat hun vlees zo duurzaam en diervriendelijk 
maakt én laten je graag proeven. Verkoop rundvlees 
pré-salé rechtstreeks van de boerderij.

Hertog Prosperstraat 20 - Kieldrecht (Prosperpolder)
T. 0032 498 18 14 14
www.saeftingher.com

Saeftingherhof

Gids Jan voor Nu.. en Dan! wil graag als boerenzoon, 
chemisch en natuurkundig ingenieur en natuurgids 
met u op pad. 

Wilt u met mij driewerf genieten van LANDBOUW, 
HAVEN en NATUUR? 
Stuur een e-mail naar rubbens@zeelandnet.nl 
en uw droom komt uit. 

Raad-tis, Tis gratis

Aan de fruitbomen en in de herkauwende koeien 
rijpen de op en top Waaslandse ingrediënten waar-
mee het vruchtenijs wordt gemaakt. Meer dan 20 
verschillende ijssmaken, huisgemaakte pannenkoe-
ken, appeltaart en meer! Het is genieten op het terras 
in de uitgestrekte polder.

Groenendijkstraat 11 - Sint-Gillis-Waas
T. 0032 37 70 75 20
www.ijshoevedeboey.be

Ĳ shoeve De Boey
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Een rustieke en ruimtelijke onthaastcamping aan 
de Westerschelde(kust) waar je voluit kunt genieten 
van de prachtige natuur. Met regelmaat organiseren 
Charles en Ingrid voor de campinggasten iets met 
lekker eten en drinken op het bourgondische terras 
zoals verse pizza’s of frietjes. 

Zeedijk 9 - Walsoorden
T. 0031 114 68 24 67
www.campingperkpolder.nl

Camping Perkpolder
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Klaske Kuperus Fotografi e

AJ Pictures Verpoorte

Het bezoekerscentrum is het vertrekpunt voor excur-
sies en biedt ook een gespecialiseerd aanbod voor 
bezoekers die het gebied niet in kunnen of willen 
gaan. De expositie is zeker een bezoekje waard en 
daarnaast fungeert het centrum als informatie- en 
doorverwijspunt.

Emmaweg 4 - Nieuw-Namen 
T. 0031 114 63 31 10 
www.saeftinghe.eu 

Bezoekerscentrum Saeftinghe

De polders uitgestrekt en
vruchtbaar. De ruige natuur van 
Het Verdronken Land. Fietsen
van vergezicht naar vergezicht. 
Waar haven, landbouw en natuur 
een drie-eenheid vormen.

Uniek


