25
km.

Wandelroute 1: Goes - ‘s Heerenhoek
Oude Zeedijk

Oude Zeedijk

Cornelisweg

Nieuweweg
Nieuwedijk

Westwal
Oude Rijksweg

Wissekerkseweg

Goes
Stelledijk

Boerendijk

Westerguitedijk

Meerkotsedijk

Wissekerkseweg
Werrielaan

Barbesteinweg

25
km.

Wandelroute 1: Goes - ‘s Heerenhoek

Goes
De Doopsgezinde Gemeente dateert van het begin van de zeventiende eeuw. In de loop van de negentiende eeuw is de gemeente een sluimerend bestaan gaan leiden. Eind
negentiende eeuw is de gemeente heropgericht.
De eerste Vermaning heeft gestaan in de Korte Vorststraat, in het eerste gedeelte dat u inloopt als u de route beschrijving van de Goesse binnenstad volgt, en wel aan de
rechterhand, no.’s 8-12. De Lange Vorststraat was een winkelstraat, de Korte Vorst een straat met magazijnen en werkplaatsen ten behoeve van de winkels in de Lange Vorst.
In 1898 is de Vermaning in gebruik genomen op de plaats waar thans de Vermaning staat aan de Westwal. Dat wil zeggen dat het huidige gebouw het tweede gebouw is op die
locatie. Het huidige gebouw dateert van 1934.
Het gebouw op de Westwal is ontworpen door architectenbureau Rothuizen. Het kerkgebouw van de synodaal gereformeerde kerk schuin tegenover de Vermaning is eveneens
door voornoemd architectenbureau ontworpen.

Wandelpad
Het Dopers Wandelpad begint te Goes op het Stationsplein. Na een stadswandeling komt u op de Oude Zeedijk en leidt het pad U naar 's Heerenhoek.
Vanaf het Stationsplein/ parkeerterrein steekt u de weg over en komt u op de Fr. de Hollanderlaan. U loopt aan de linkerzijde. Op het kruispunt loopt u recht vooruit de Dam op,
links de Kreukelmarkt tot aan de zuidgevel van de Grote Kerk.
Rechtsaf het Kattenstraatje in, vervolgens links de Lange Kerkstraat in en direct rechts Witte Paardstraat. Daarna links de Korte Vorststraat in, op het einde linksaf de Oude
Vismarkt op, die overgaat in de Gasthuisstraat, die op haar beurt overgaat in de Sint Jacobstraat.
Linksaf de Blauwe Steen, linksaf Grote Kade/Bierkade, linksaf Koningstraat, rechts de Magdalenastraat in, die overgaat in de Opril Beestenmarkt die uitkomt op de Beestenmarkt.
Links de Waterstraat, die langs de Vlasmarkt loopt om op haar beurt over te gaan in de Wijngaardstraat. Rechts de Bleekerstraat die uitkomt op een plein. Rechts aanhouden en
rechts van het theater de Mythe een gangetje inlopen. U komt dan op de Westwal. Linksaf na een twintigtal meter staat u voor de Vermaning.
Om het pad te vervolgen keert u om en loopt u de Westwal af, u passeert het gangetje en loopt door. Op het einde van de Westwal draait het pad naar rechts Opril Westwal, links
Nieuwstraat, rechts Weststraat, loop indien mogelijk aan de rechterkant van de straat.
U steekt de Rinbaan over, terstond aan de overzijde loopt u rechts een paar meter parallel aan de Rinbaan, daarna links de Cornelisstraat in, op het eind draait de weg naar rechts
en gaat over in het Geldeloozepad (u heeft aan de rechterhand een kerkhof). U loopt links een woonwijk in over een pad met een bord “doodlopend”. U als wandelaar blijft aan de
rand van de woon wijk lopen. U houdt de sportvelden zoveel mogelijk aan uw rechterhand. U loopt (geschat) wel een halve kilometer noordwaarts.
U bereikt de Oude Zeedijk. U vervolgt uw weg over de Dijk. U komt uiteindelijk bij een viaduct. U loopt daaronder door. U loopt linksaf over het asfalt om met een boog (cirkel) op de
dijk uit te komen of U zoekt zo snel mogelijk een mogelijkheid om de steile dijk op te klimmen. De weg loopt dood.
Het pad voert u langs de Schenge, een kreek, een restant van een geul tussen twee voormalige eilanden. De Schenge is een vogelgebied bij uitstek. U kan ook kiezen om de
Nieuwstraat op te lopen richting ‘s Heer Hendrikskinderen. U komt dan eerder in de Poel terecht, een laag gelegen gebied. Met name de slechte ontwatering - doordat het land is
verzonken - de onregelmatige vorm en het reliëf van de landbouwpercelen vormden voor moderne landbouw een groot probleem. Een ruilverkaveling was nodig. Er is een snelweg
door de Poel aangelegd en ter compensatie het Poelbos. In de Middeleeuwen is er veen opgegraven en verbrand. Waar gemoerd is, zijn sloten en gaten te vinden en vlak
daarnaast weer verhogingen. De verschillen in hoogte, het weggraven van de kleilaag, het zilte milieu leveren een bijzonder leefmilieu op.
In ’s Heer Hendrikskinderen aangekomen steekt u bij het rechterstoplicht de Rijksweg over. U houdt rechts aan, om uiteindelijk op de Oude Rijksweg uit te komen, die u vervolgt,
totdat u weer op de Nieuwe) Rijksweg stoot. U volgt de Nieuw Rijksweg aan de linkerzijde om de eerste weg links De Poel in te nemen. U kruist een spoorovergang, loopt rechtdoor
en houdt bij splitsing rechts aan. Let op. Na een paar honderd meter kruist de weg een wandelpad, U loopt het pad links op. Hier treft u het pad dat u had kunnen lopen als u niet ’s
Heerhendrikskinderen had aangedaan.
Het pad rechtdoor lopen is de andere keuze. Waar het pad een T-kruising maakt met een normale weg op een dijk,draait u linksaf.U blijft onderaan de dijk lopen om na een paar
honderd meter langzaam naar boven te lopen, de weg over te steken. U blijft bovenop de dijk lopen. Zo komt bij een weel, Terlucht, U vervolgt de weg langs het wee. U komt op de
Nieuwe Rijksweg. U loopt aan de rechterzijde over het fietspad dat parallel loopt aan de weg, volgt de weg naar benden de dijk af om uiteindelijk onder de weg door te lopen
(tunneltje). Direct na het verlaten ervan, links afslaan. U loopt een eindje langs de weg terug. U loopt een agrarisch pad op blijf het pad volgen totdat u een asfaltweg kruist. Hier
komt uw pad samen het andere pad.
De twee paden vallen samen. U steekt de asfaltweg over.
Het pad komt uit op een geasfalteerd fietspad dat u rechts vervolgt. Aangekomen bij een asfaltweg steekt u de weg over en loop het Poelbos. U volgt het pad. Uiteindelijk komt u in
'’s Heer Arendskerke.
U loopt naar de kern, loopt de Voorstraat in en vervolgens linksaf de Raadhuisstraat. Aan het einde rechtsaf richting Oude rijksweg. Op het kruispunt met de N 665 steekt u
rechtover. Van daaruit gaat u richting Heinkenszand over de Stelledijk. Een stelle is een kunstmatige verhoging in buitendijksgebied, bedoeld als vluchtplaats voor schapen.
Het pad voert om Heinkenszand heen. U wandelt via de Boerendijk, onderlangs de Westerguitedijk, steekt de Heinkenszandseweg over en vervolgt uw weg over de
Meerkoetsedijk. Op het eind loopt u over de Barbesteinweg naar 's Heerenhoek (een katholieke enclave in de zak van Zuid-Beveland).

