
Historische paden Noordgouwe

1Huisjes de Pottere
Dit waren huisjes voor weduwen van goede 

stand en werden rond 1650 gebouwd. 

(zie ook bord).

2Meestoof Willem III
Deze meestoof, bestemd voor het drogen van 

meekrap, werd in 1863 gebouwd. De meestoof 

kent een traditionele stijl en opbouw.

4Weeldijk
De dijk werd in 1374 aangelegd en is (waarschijnlijk) in 1375 doorbroken. 

Het “weeltje van Arjaon de Kuper” is een restant van deze doorbraak en 

nu een aantrekkelijk gebied voor kustvogels.

5Weeltje van Arjaon de Kuper
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Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS en Rijkswaterstaat

Legenda Ommetje Noordgouwe
!( Knooppunten Wandelnetwerk
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7Dreischorsedijk

6Molendijk
Op de ‘Mooldijk’ hebben ooit 2 molens gestaan. Hoog op de dijk 

hadden zij een gunstige windvang. De molen bij de kruising met 

de Zuidweg is in 1952 afgebroken. Hij verkeerde in slechte staat 

en werkte via een dieselmotor. Een restant van het motorkot op 

de dijk herinnert nog aan de molen. Aan de andere zijde van de 

‘Mooldijk’, de driesprong Noordgouwe, Dreischor, Zonnemaire 

heeft ook een molen gestaan. Deze is al in 1730 afgebroken.

Vanaf dit punt kunt u verschillende mooie wandelingen rond Noordgouwe maken. U vindt hier een combinatie van cultuur, 

natuur en rust in een harmonieuze sfeer. De routes lopen over dijken, wegen, akkers en voormalige “kerkepaden” en 

zijn bewegwijzerd volgens het knooppunten systeem. De paden zijn weer begaanbaar gemaakt op initiatief van Stichting 

Plattelandsvernieuwing Schouwen-Duiveland, de dorpsraad Noordgouwe en Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Dorp Noordgouwe
Op de plaats van het dorp liep vroeger de Gouwe. Deze waterloop stond bij Zierikzee in verbinding met open zee.  

Toen het noordelijke deel verzandde, werden in 1374 de schorren en slikken bedijkt. Noordgouwe kon ontstaan.

Rond 1750 kende Noordgouwe een bloeitijd als ‘buiten’ voor de welgestelden van Zierikzee, die ‘s zomers de warme stad 

wilden ontvluchten. Zij verbleven op boerderijen rond het dorp. Later werden deze boerderijen tot landhuizen verbouwd.

Noordgouwe is een mooi voorbeeld van een ringdorp: de kerk staat midden in het dorp met de gracht en sfeervolle 

oude huizen er omheen.

Route
Rondwandeling (met verkorting): lengte: 4,6 km. Kn. 55 (start) – kn. 53, kn. 54, (verkorting naar 55), kn 56, kn 55.

U kunt deze route ook andersom lopen.

3Biologische kwekerij de Zuidbos

Kerkenpad
Halverwege het pad gaat 

de wandeling over een 

akkerrand en voert 

omhoog. Op de dijk staat 

een bankje. Vanaf dit punt 

kunt u genieten van het 

weidse zicht op akkers en 

Zonnemaire. 

Volgens overlevering staat 

het bankje op een stuk 

oud kerkepad.
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