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Een afwisselende, liefst eenentwintig kilometer lange kustlijn
met imposante duinpartijen en brede, witte stranden. Achter de
stranden een fraai bos- en duingebied, dat grotendeels vrij toe-
gankelijk is. Mooie zonsondergangen en prachtige wolkenluch-
ten, in steeds ander licht. Een rijke en tastbare historie in de
vorm van twee van oorsprong middeleeuwse kastelen. En een
prettig maritiem klimaat.

Het klinkt als een recept voor een goede vakantie. En
dat is het ook. Niet voor niets is de westkust van
Schouwen-Duiveland, of zoals de bewoners zelf zeg-

gen: de Kop van Schouwen, al generaties lang een begrip bij
strand- en natuurliefhebbers. Een geslaagde mengeling van
rust, ruimte, natuur, historie en vertier. Alle seizoenen heb-
ben er hun eigen aantrekkingskracht. Met drie tot vier mil-
joen overnachtingen per jaar behoort het gebied tot de
populairste vakantiebestemmingen aan de Nederlandse
kust. Maar het is er zo uitgestrekt dat je elkaar nooit voor de
voeten loopt. Zelfs midden in het zomerseizoen zijn er plek-
ken op het strand of in de natuur waar je je alleen waant. 

De Kop van
Schouwen
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Behalve Burgh-Haamstede en Renesse horen ook de buurt-
schappen Westenschouwen, Nieuw-Haamstede en
Burghsluis tot de Kop van Schouwen. Veel, zo niet alles is er
gericht op het toerisme. Het aanbod aan hotels, pensions,
appartementen, vakantiewoningen en campings is overwel-
digend. En ook de horeca is goed vertegenwoordigd. Voor
een hapje of een drankje hoef je nooit lang te zoeken. In Re-
nesse en Burgh-Haamstede kun je gezellig winkelen. Je strui-
kelt er over de terrasjes, restaurants, kledingzaken en
souvenir- en lifestylewinkels, waarvan een aantal het gehele
jaar door zeven dagen per week open is. Voor watersporters
is het dijkdorpje Burghsluis met zijn kleinschalige jachthaven
een prima plek om voor anker te gaan. Het is de thuishaven
van het passagiersschip MS Onrust, waarmee je de Ooster-
schelde, het grootste nationaal park van Nederland, per boot
kunt verkennen. In Westenschouwen en Nieuw-Haamstede
staan strandvertier en wandel- of fietstochten door bos en
duin bovenaan de agenda. 

In dit boek lees je over het op veel plaatsen nog tastbare ver-
leden van de Kop van Schouwen en wordt je meegenomen
langs de mooiste en meest opmerkelijke plekjes die het ge-
bied vandaag de dag zo bijzonder maken.
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Vijftien kilometer uit de Zeeuwse kust wordt in 2001 een mense-
lijk bot opgevist uit de Noordzee. Het blijkt een 40.000 tot
90.000 jaar oud schedelfragment van een mannelijke Neander-
thaler, die de typisch Zeeuwse jongensnaam Krijn krijgt. Nooit
eerder is een menselijk fossiel van die ouderdom aangetroffen op
Nederlandse bodem. 

In de tijd van Krijn ziet het landschap er heel anders uitdan vandaag. De Noordzee is nog geen zee, maar een
door grote rivieren doorsneden koude en winderige laag-

vlakte. Onafzienbare grasvlakten strekken zich uit zover het
oog reikt. Een vrij eentonige wereld, maar rijk aan voedsel. Er
leven wolharige mammoeten, reuzenherten, neushoorns,
rendieren, lynxen, wolven, sabeltandtijgers en …. mensen!
Krijn leeft van de jacht en trekt te voet van de ene naar de
andere plek. Hij is niet oud geworden en sterft al rond zijn
twintigste. 
De vondst van het botfragment van Krijn toont aan dat er
tienduizenden jaren geleden al mensen woonden in de om-
geving van Schouwen. Maar van permanente bewoning is
lang geen sprake geweest. In de millennia na Krijn sterven
de Neanderthalers uit en begint de aarde op te warmen,
waardoor de zeespiegel stijgt en het Noordzeebekken onder
water komt te staan. 

Streekgeschiedenis


