
WAT NEEM JE ME?  

1. KNIEHOGE LAARZEN

2. NEEM WAT TE  ETEN EN

TE DRINKEN

3. RESERVEKLEDI  J

4. WANDELSTOK (OO  K TE

HUUR IN HET
BEZOEKERSCENTRUM)

Het Verdronken Land van Saeftinghe
SENSE LAAT ZICH DESKUNDIG GIDSEN DOOR DE GROOTSTE 

BRAKWATERWILDERNIS VAN EUROPA

Dit uniek uitgestrekt, ruig natuurg ebied is 3600 hectare groot en ligt 

aan de Westerschelde, een trechtervormige zeearm, die van  

Antwerpen  naar de Noordzee loopt.   Door deze vorm wordt het water 

bij vloed de hoogte ingestuwd en geeft het grootste tijverschil van 

Nederland (bijna 5  m verschil   tussen vloed en eb) ,  zodat het hele 

Zeeuwse oerlandschap overspoeld wordt.   

 

Natuur
     Avontuur
           

Cultuur
Dit land was in de late Middeleeuwen 
zelfs bewoond: men leefde van de  
landbouw en het winnen van turf uit  
de ondergrond. Verschillende  
stormvloeden verslonden het  

ingepolderde land, zodat dit nu een 
rijke verzameling aan bijzondere  

planten en dieren te bieden heeft.  

Tijdens de Ruige-  laarzen route gaan 
we op zoek naar zeeasters, de  

schijnspurrie,   het echte lepelblad of 
spotten we o.a. de schorzijdebij,   
zeehonden,   de Tureluur of een  
kiekendief.   

Van al dat   wandelen in de gezonde  
buitenlucht ,  krijgen wij, Sense- leden, 

dorst en natuurlijk honger .   

Rond 18 u worden we verwacht in het 

Paviljoen 't Schor te Paal om te  

relaxen op de loungebanken, om te  

nippen van het aperitief, om te

genieten van de prachtige 

vergezichten en om de wind in de 

haren te voelen. 

Daarna zullen we verwend worden met  
een bourgondisch 3 gangen menu en  
bijpassende wijnen.   Bij een heerlijk tasje 
koffie kunnen we mijmeren over deze  
bijzondere dag en deze afsluiten met de 
spreuk   van 't Schor:   

Verdwaal. Raak de weg wat vaker kwijt.
Geluk vind je niet op bestemming, maar wel in de tussentijd . 

En deze tussentijd vind je bij "Uit met 
SenSe": wij hopen dat ook jij deze

dag bijzonder maakt.   
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H OEVEEL KOST HET ?  

Enkel excursie: 12,50 EUR

Excursie kinderen toegelaten 

vanaf 10 jaar  

Excursie + diner: 79,00 EUR 

Kindermenu: 12,00 EUR   euro 

http://www.jcisense.vlaanderen/
https://jci.vlaanderen/
https://jci.vlaanderen/


Een mix 
van leren, 
netwerken 
en plezier 

maken 
onder 
elkaar

Het verdronken land van Saeftinghe 
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BEDANKT VOOR UW DEEL  NAME AAN DEZE UITSTAP! 

Mooie foto’s genomen?  
Deel ze aub met ons via onze   facebookpagina of stuur ze naar: 

dirk.glas@jcisense.vlaanderen

https://jcisense.vlaanderen
https://jci.vlaanderen
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