Groepsexcursies
•
•
•
•

Groepsexcursies dienen van tevoren aangevraagd te worden via het aanvraagformulier of via
bcsaeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl.
Mogelijkheden zijn afhankelijk van het getij en het druktebeeld.
Deelnemers zijn verplicht kennis te nemen van aanwijzingen, regels en voorwaarden en deze als
zodanig na te leven.
Kijk hier voor een overzicht van onze excursietarieven. Voor onze groepsexcursies geldt geen
minimaal deelnemersaantal, echter wel een minimumtarief.

Standaardexcursie
Een excursie door Het Verdronken Land van Saeftinghe is een fysiek
pittige activiteit, maar een onvergetelijke belevenis. We wandelen
over schorren, waden door getijdengeulen en genieten ondertussen
van het landschap, de flora, fauna en de verhalen die de gids ons
vertelt.
Deze tocht duurt maximaal 3 uur.
Minimale leeftijd om aan deze tocht te kunnen deelnemen is 10 jaar.
Excursie voor scholieren en studenten
Een standaardexcursie in schoolverband van ca. 2,5 uur.
Extra lange excursie
Deze excursie is vergelijkbaar met de standaardexcursie, maar nu maken we een tocht van 3,5 tot 5 uur.
Voor deze tocht is een zeer goede wandelconditie vereist. Wij adviseren u eerst een keer met een
standaardexcursie mee te lopen.

Saeftinghe tot aan de Schelde
Een lange tocht van minimaal 5 tot 6 uur naar de boorden van de
Westerschelde met zijn zandstranden en turfbanken. Op de
turfbanken zijn onder meer sporen te vinden van vervening, van
boomgroei en van boormossels. Er leven brakwaterpokken en zeemos
(een holtedier verwant aan het koraaldiertje). Met enig geluk zijn er
zeehonden te spotten. Voor deze tocht is een goede wandelconditie
vereist. Wij adviseren u eerst een keer met een standaardexcursie
mee te lopen. Neem eten en drinken mee voor onderweg.
Minimale leeftijd om aan deze tocht te kunnen deelnemen is 16 jaar.
Naar de Noord
‘De Noord’ is het meest noordoostelijke deel van het gebied en op
cultuur-historisch vlak een uniek stukje Saeftinghe. Vroeger was deze
hoek het domein van schaapherders en jagers, hetgeen zijn sporen
heeft nagelaten in de vegetatie, de nodige infrastructuur en in twee
stellen waarvan één met een grote schaapskooi erop.
De tocht voert vanaf het Gasplateau over de Dam naar de Noord naar
deze enige buitendijks gelegen schaapskooi in West-Europa.
In deze schaapskooi, die niet meer in gebruik is voor de schapenhouderij, wordt een pauze voorzien.Men
kan er van alles bekijken uit de periode dat het gebied nog grootschalig begraasd werd door schapen. Je
kunt een kijkje nemen in de keet, waar de schaapherders woonden. In de stal worden originele foto’s en
materialen tentoongesteld. Uiteraard wordt ook de natuur in Saeftinghe niet vergeten; dat alles terwijl
grote oceaanreuzen op korte afstand passeren op weg naar of afkomstig uit Antwerpen.
Overeenkomstig het nieuwe beheerplan loopt de route alleen nog over de dam, dat maakt deze tocht
geschikt voor een breed publiek. Er wordt gezamenlijk met auto’s vertrokken vanaf het Bezoekerscentrum
naar het oostelijke gedeelte.
De totale duur bedraagt circa 3 – 4 uur.
De minimumleeftijd om aan deze tocht te kunnen deelnemen is 10 jaar.
Deze excursie is alleen mogelijk in de periode van 15 juli tot 1 april.
Saeftinghe Hoogwater Experience
Ervaar Saeftinghe met opkomend water tijdens een
ontspannen wandeling van 1,5 - 2 uur over het door
Het Zeeuwse Landschap aangelegde en beheerde
plankierpad/ruige laarzenpad. Tijdens de wandeling
vertelt de gids u van alles over de geschiedenis,
geologie, flora en fauna van het gebied. Wilt u nog
meer weten, breng dan aansluitend een bezoek aan
het bezoekerscentrum.
Deze wandeling is geschikt voor deelnemers vanaf 8 jaar.
Kinderexcursie
De kinderen maken onder leiding van een gids een tocht van
ongeveer 2½ uur door het Verdronken Land van Saeftinghe.
Onderweg maken ze spelenderwijs kennis met het natuurgebied; de
geschiedenis, de vogels en de planten. Om deel te nemen aan deze
tocht moet je niet bang zijn voor een beetje modder!
De minimumleeftijd is 8 jaar.

