Leren arrangeren in de Zwinstreek
Naam arrangement: In de voetsporen van Prins Maurits

een wandeling door Retranchement en omgeving
door Mathilde Buijsse - Vercouteren en Jolanda van de Vijver- van Belois
Voor wie: (aantal, voor iedereen?) volwassenen en kinderen
Duur: afhankelijk van de gekozen route
Kostprijs: gratis
Beschrijving:

Ons arrangement is een uitgestippelde wandeling door Retranchement en de omgeving met
behulp van een ontworpen wandel/fietskaart door Jolanda en Mathilde. De kaart tekenen en
drukken wij in eigen beheer. Jaarlijks zal de kaart aangepast worden zodat deze altijd up to date is.
De wandeling is voor gasten uit Zeeuws en Belgisch Vlaanderen, dagjesmensen, inwoners uit de
streek en is interessant voor kinderen en volwassenen. De wandeling duurt ongeveer 3 uur maar kunt
u naar eigen inzicht verlengen of verkorten.
De gedetailleerde route op de kaart leidt u door Retranchement en de omgeving. De routekaart bevat
bezienswaardigheden op zowel Nederlands als Belgisch grondgebied.
De routekaart is gratis verkrijgbaar bij de recreatie- en horeca bedrijven in Retranchement en op de VVV
kantoren in Cadzand, Sluis en Oostburg.
U kunt op elk punt van de route de wandeling beginnen. Start u in het dorp dan kunt u parkeren aan het
begin van de Molenstraat, net binnen de bebouwde kom.
Retranchement; een bijzondere naam voor een bijzonder dorp. Het dorpje heeft zijn naam gekregen in
1604 toen Prins Maurits hier een vesting bouwde. Retranchement is het Franse woord voor vesting of
verschansing.
Tijdens de wandeling ontdekt u het cultureel erfgoed van het dorp zoals de open standerd molen,

D’ Ouwe Schoole (vroeger basisschool en nu dorpshuis), de Nederlands Hervormde kerk en
natuurgebied het Zwin. De molen, d’Ouwe Schoole en de Nederlands Hervormde kerk vallen ook
onder monumentenzorg.
Ontdek het bijzondere natuurlandschap in en rondom Retranchement.
De cultuur historisch vestingwallen, natuurgebied ’t Zwin en het uitzicht op de Drieling (de drie
grenspalen). Retranchement herbergt vele natuur waarden zoals de boomkikker en de
kamsalamanders die hier nog veelvuldig voorkomen.
Tijdens de wandeling vindt u op de kaart informatie over alle bezienswaardigheden die u passeert.
Geschiedenis, weetjes en anekdotes.
Ondertussen hongerig of dorstig geworden dan vindt u op de kaart de plaatsen waar u een streekprodukt
kunt eten of drinken.
Bij theehuis Juffertje in ’t groen drinkt u fair-trade koffie of thee met een Zeeuwse bolus. Voor de kinderen
is er appelsap uit de streek.

Is het later op de middag dan geniet u van een Belgisch bier op het terras van Restaurant de Parlevinker of
Strandpaviljoen de Zeemeeuw.
Wanneer de zon ondergaat en het avond is geworden ga dan naar Restaurant Grenzeloos om te genieten
van de lijn-gevangen zeebaars die voor de kust van Hoofdplaat gevangen is of langoustines uit de

Westerschelde.
De andere zijde van de kaart kunt u gebruiken om een zelf gekozen route te wandelen, fietsen of
te rijden (auto) of om de kaart bij de hand nemen voor informatie.
Op deze kant vindt u informatie over:
- de buslijnen en toeristenbus, lijn 14, van Breskens naar Knokke
- de Nederlandse en Belgische wandel- en fiets- route knooppunten
- boottijden
- afstanden
- aanwezigheid AED
- oplaadpunt elektrische fietsen
Deze kaart is tot stand gekomen door financiële steun van de adverterende ondernemers uit
Retranchement. De tegoed bon op deze kaart geeft u reductie bij de adverterende bedrijven (zie kaart)
Bent u geboeid geraakt door Retranchement en zijn geschiedenis dan kunt u met een ervaren gids een
historische wandeltocht maken. Meer informatie hierover vindt u op de website www.retranchement.info

