
Voor deze wandelroute (zwarte lijn op kaart) volgt u 
onderweg de groene bordjes met de gele richtings-
pijlen met knooppuntnummers: 80-81-53-61-52. 
De lengte is 10,2 km. U kunt de route verkorten door 
vanaf knooppunt 53 richting 52 te lopen. Dan is de 
route 7,7 km. U kunt de route ook uitbreiden via de 
andere knooppuntnummers van het wandelnetwerk.

Wandelroute ‘Ruum Oord’
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Mosselkreek 
In de vorige eeuw was deze Mosselkreek een 
belangrijke vaargeul tussen Sint Philipsland, 
Sint-Annaland en Bruinisse. Door verzanding is 
de vaargeul grotendeels verdwenen, maar bij 
laag water zijn de contouren nog zichtbaar. 

Veerhuis 
Dit gebouw diende oorspronkelijk als wachtlokaal 
van het veer Anna-Jacobapolder–Zijpe. De Veerhaven 
lag voor het wachthuisje. De tweepotige veerdam is 
nog steeds in tact. Door de komst van de Philipsdam 
werd de veerdienst in 1988 uit de vaart overgenomen. 
Het wachtlokaal werd Restaurant ‘t Veerhuis. 
Sinds 2007 is er tevens een hotel op deze locatie. 

2

Bruintjeskreek 
De Bruintjeskreek was lang geleden een open water 
dat de Krabbenkreek met de Krammer verbond. 
Nu is het een natuurgebied waar - door de 
combinatie van ondiep water en drassig grasland - 
vele soorten watervogels en steltlopers te zien zijn.
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De Tramhoorn 
Van 1900 tot 1953 reed er van Anna-Jacobapolder 
naar Steenbergen een tramdienst van de RTM. 
Deze was onderdeel van de lijn Rotterdam-
Brouwershaven. Ter gelegenheid van het 150-jarig 
bestaan van het dorp Anna-Jacobapolder in 1997, 
is deze tramhoorn als aandenken geschonken.
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6 Slikken van Rumoirt 
De slikken van Rumoirt hebben een gevarieerde 
vegetatie. Planten van lage schorren, zoals Engels 
slijkgras en zeeaster komen het meest voor. 
Op de hogere delen zijn onder meer zeealsem en 
strandkweek te vinden. De slikken van Rumoirt zijn 
prima te overzien vanaf de aangrenzende dijk. 
Dit gebied geniet wettelijke bescherming als 
Natura 2000 gebied. In dit verband geldt een 
verbod om dit gebied te betreden, dit om de 
voedselzoekende vogels niet te verstoren.

Hollestelle 
De laatste buitendijkse hollestelle van Zeeland ligt 
in de schor van Rumoirt. Het is een stelberg met 
daarin een drinkput voor het vee met zoet water in 
een zoute omgeving. Bij hoog water kon de herder 
met zijn schapen zich hierop terugtrekken. 
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Landbouwhaventje 
Het landbouwhaventje (alleen bij hoog water 
binnen te varen, een zogenaamde tijhaven) 
functioneerde van ongeveer 1850 tot in de jaren 
70 van de vorige eeuw. Hier werden voornamelijk 
landbouwproducten afgevoerd o.a. richting de 
haven van Rotterdam. In de volksmond noemde 
men dat ‘richting Holland’. 
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Anna-Jacobapolder ligt op het schiereiland Sint Philipsland. 
In 1847 werd op initiatief van Willem Frederik del Campo 
een polder met een oppervlakte van 869 hectare aan Sint 
Philipsland gehecht. Del Campo vernoemde de polder naar 
zijn vrouw. Aan een van de wegen in de polder ontstond de 
kern Anna-Jacobapolder, die in het begin Aan de Noordweg 
werd genoemd. In 1858 werd de oppervlakte van het eiland 
eens zo groot, doordat de Anna Jacoba Polder, die in 1847 door 
Del Campo werd ingedijkt, bij de gemeente Sint Philipsland 
gevoegd werd. In 1995 werd deze gemeente toegevoegd aan de 
gemeente Tholen.

Eendenkooi  
In Zeeland zijn nog vier functionerende eenden-
kooien, waarvan dit wel de mooiste en de 
bekendste is. De kooi is een natuurgebied van 
Stichting Het Zeeuwse Landschap, met een speciale 
extra functie: hier worden in de herfst en in de 
winter wilde eenden gevangen voor biologisch 
onderzoek, geringd en weer vrij gelaten. Op het erf 
staat aan de Noordzijde een informatiebord. 
De Eendenkooi is niet vrij toegankelijk.
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Europa investeert in zijn platteland


