




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft  gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’.
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0”
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft  volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



Water staat centraal tijdens de Delta Drive. In Zeeland is de strijd tegen 
overstromingen beslist door de aanleg van het achtste wereldwonder:
de Deltawerken. Maar in deze ronde focussen we vooral op al het moois van 
het water. We bezoeken bijvoorbeeld prachtige stranden en sfeervolle havens. 
Wellicht is er zelfs tijd voor zilte zaligheden. Deze route is er één van vele 
monumenten. Ook hier is de link met het water nooit ver weg.

Totale lengte van de route: 154 km
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 4 uur

Delta Drive





Highlights Zeeland

Strand Brouwersdam
Een heerlijk begin: de Delta Drive start bij Strandclub Zee aan de Brouwersdam. 
Deze 6 kilometer lange dam is met recht multifunctioneel: hij verbindt de provincies 
Zuid-Holland en Zeeland met elkaar en is onderdeel van de Deltawerken. Maar vooral 
is het een heerlijke plek om te ontspannen. De stranden zijn prachtig en schoon en er 
zijn veel strandtenten. Dit is ook het strand voor (extreme) sporten zoals kitesurfen, 
windsurfen en strandzeilen. Daarnaast duiken hier steeds vaker zeehonden op en 
natuurlijk is dit een prachtig wandelgebied. De bunkerroute is wat dat betreft  kort en 
krachtig: op een afstand van één kilometer ontdekt u maar liefst 18 bunkers die in de 
Tweede Wereldoorlog in gebruik waren. 

Brouwershaven
Vanaf de Brouwersdam rijden we Schouwen-Duiveland op. Als snel komt 
Brouwershaven in beeld. Dit stadje aan het Grevelingenmeer (het grootste 
zoutwatermeer van Europa) heeft  1.500 inwoners en is één van de 17 Zeeuwse 
plaatsen met een beschermd stadsgezicht. Brouwershaven telt maar liefst 59 
monumenten. De ‘skyline’ van de stad is zeer herkenbaar dankzij de Grote of
Sint Nicolaaskerk uit de 13e eeuw en molen ‘de Haan’. De Oude Haven en het
Oude Stadhuis zijn verplichte kost bij een bezoek aan Brouwershaven. Over verplichte 
kost gesproken: dit is de stad van ‘zilte zaligheden’ als mosselen en oesters. 
Brouwershaven is de geboorteplaats van dichter, jurist en politicus Jacob Cats 
(1577-1660). In Den Haag bouwde Cats Huis Sorghvliet, dat nu vooral bekend is als 
het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president. In Brouwershaven is het 
standbeeld van Cats te vinden bij de Grote Kerk.
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Zierikzee 
We vervolgen de Delta Drive richting Zierikzee. Deze stad kent een roerige 
geschiedenis, die wordt gekenmerkt door vijandigheden, stadsbranden, oorlogen 
en natuurlijk de watersnoodramp van 1953. Desondanks is Zierikzee goed bewaard 
gebleven: met meer dan 500 monumenten in en om de stad staat Zierikzee in de 
top 10 van Nederlandse monumentale steden. De Sint-Lievensmonstertoren of 
‘De Dikke Toren’ is al ruim voor aankomst in Zierikzee zichtbaar. In de stad zelf zijn 
de Zuidhavenpoort en de Noordhavenpoort beeldbepalend. Deze stadspoorten 
werden in de 14e eeuw gebouwd om Zierikzee vanuit de haven te beschermen. 
Tussen de twee poorten bevindt zich een dubbele ophaalbrug. Vanaf deze brug is er 
uitzicht over het water en de haven.

Neeltje Jans 
Via onder meer Kerkwerve, Moriaanshoofd en Burgh-Haamstede komen we aan bij 
hét symbool van de Nederlandse strijd tegen het water: werkeiland Neeltje Jans. 
Van hieruit werden de werkzaamheden van de Deltawerken aangepakt. De directe 
aanleiding hiervoor was de Watersnoodramp van 1953 waarbij in totaal meer dan 
1.800 mensen om het leven kwamen. Een belangrijk onderdeel van de Deltawerken 
is de stormvloedkering. Deze beschermt tegen overstromingen bij hoog water. 
Als de verwachte waterstand 3 meter boven NAP dreigt te komen, kunnen de 45 
meter brede stalen deuren worden gesloten om overstromingen in het laaggelegen 
Zeeland te voorkomen. Sinds de ingebruikname in 1986 is dat 28 keer gebeurd. 
Voor de voltooiing van de Deltawerken was de kans op een grote overstroming één 
maal per 80 jaar. Door Hollands ingenieurschap is die kans gedaald tot minder dan 
eenmaal per 4.000 jaar. Met die gedachte in het achterhoofd is het aanzicht van de 
stormvloedkering alleen maar indrukwekkender.
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Middelburg 
De weg naar Middelburg biedt de gelegenheid om alle indrukken van vandaag even 
te laten bezinken. De weg naar die stad voert over Noord-Beveland. Door het Veerse 
Meer over te steken, komen we aan op Walcheren. Hier ligt Middelburg, de hoofdstad 
van de provincie Zeeland. Deze markante stad dankt zijn naam aan het feit dat het ooit 
de middelste burcht van Walcheren was. In de tijd van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie was Middelburg na Amsterdam de belangrijkste stad van Nederland. Hier 
werden namelijk in 200 jaar tijd meer dan 300 zeeschepen gebouwd. Veel panden in 
het centrum herinneren nog steeds aan die bloeiperiode. In totaal zijn er in Middelburg 
maar liefst 1.100 rijksmonumenten te vinden. De 90 meter hoge Lange Jan is er zo 
één, net als de Gistpoort, de Abdij en het Oude Stadhuis aan de Markt. De gevel van 
dit prachtige gebouw wordt gesierd door beelden van graven en gravinnen die over 
Zeeland hebben geregeerd. De Markt anno nu is vooral gezellig dankzij veel café en 
restaurants. En dan is Middelburg ook nog eens de stad van de Mosselfeesten. 

Veere 
Het spreekt bijna voor zich dat de Delta Drive ook aan het water eindigt. Veere, de 
parel van Walcheren, is de sfeervolle finishplaats. Deze stad heeft door de handel 
nauwe banden met Schotland gehad. Museum De Schotse Huizen aan de Kaai maakt 
dat duidelijk zichtbaar. Een andere bezienswaardigheid is het Stadhuis. De gelijkenis 
met het stadhuis in Middelburg is niet toevallig: beide werden gebouwd door de familie 
Keldermans uit Mechelen. Ook de imposante Grote Kerk is een bezoek waard. Dit 
voormalige godshuis, militair hospitaal en armenhuis is tegenwoordig een cultureel 
centrum. Tijdens een wandeling over de Veerse stadswallen komt de historie als 
vestingstad tot leven. Daarna is het natuurlijk tijd voor een terrasje in de jachthaven. 
Veere is klein, maar heel fijn.

- 07 -



Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele 
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication 
Management (PCM) voor actuele laadlocaties.

Fastned Coosenhoek 50 kW 
N57 Spijkenisse richting Middelburg 
3237 MC Vierpolders 
30 km van de start 

Fastned Selnisse 150 kW 
A58 Goes richting Middelburg 
4458 SN ’s-Heer Arendskerke 
Tijdens de route (sit. 80) 
29 km van de finish

Fastned Tussenhoek 50kW 
N57 Middelburg richting Spijkenisse  
3237 MD Vierpolders  
65 km van de finish  
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