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Ooit was Neeltje Jans een zandplaat in de monding van de Oosterschelde. Voor de bouw van de stormvloedkering werd 
de plaat opgehoogd en omgevormd tot werkeiland. Hier zijn de pijlers gebouwd en werd het bouwmateriaal opgeslagen. 
In 1986 was de kering af en lag Neeltje Jans er werkloos bij. Weer en wind kregen grip op het eiland, en vormden het 
huidige duinlandschap vol bijzondere planten en dieren. Een eiland waar je volop kunt wandelen, bijzondere vogels kunt 
spotten of lekker kunt luieren op het strand. 

Once upon a time, Neeltje Jans was a sand flat in the estuary of the Oosterschelde (Eastern Scheldt).  
For the construction of the storm surge barrier, the flat was heightened and turned into an artificial island. 
This is where the pillars were built, and building materials were stored. In 1986, the barrier was finished, 
and Neeltje Jans was left idle. All sorts of weathers got a hold of the island and shaped the current dune 
landscape, full of extraordinary plants and animals. An island fit for taking a stroll, bird watching, as well  
as relaxing on the beach. 

 1 kilometer 
Pad naar duingebied en getijdenbakken  
Trail to the dunes and tidal tubs

 0,5 kilometer 
Rolstoelpad | Wheelchair Trail

 3,2 kilometer   
Pad langs de slufter en de Oosterschelde
Trail along the tidal gully and the Oosterschel-
de

 4,4 kilometer
Pad langs het uitkijkpunt en de Noordzee
Trail along the lookout and the North Sea

Welkom op Neeltje Jans 

Welcome to Neeltje Jans

zilvermeeuwkluuteidereend

rosse grutto

middelste zaagbek

Beleef het getij 
Ben je al bij de getijdenbakken geweest? Bij vloed 
overstromen ze, bij eb blijft er water in staan.  
Op en tussen de stenen krioelt het van het leven:  
je ziet garnalen, anemonen en krabbetjes.

Oranje vitaminebommetjes 
In de herfst kleurt Neeltje Jans oranje van de duindoorn. 
De doornige struik lokt met haar vitaminerijke bessen 
grote aantallen trekvogels. Duindoorn is voor mensen 
niet giftig, maar wel zuur. Het zijn echte vitamine 
C-bommetjes, supergezond dus!

Experience the tide
Have you visited the tidal tubs yet? At high tide, the 
tubs are flooded. When the tide falls, water remains in 
the pools. On and around the rocks is an abundance  
of life: you might see shrimp, anemones and crabs. 

Ga bij laag water en neem een schepnetje  
en een witte bak of emmer mee. Zo zie je  
pas echt goed wat er allemaal leeft! 

Go there at low tide and bring a dip net  
and a white bucket or container. Then you  
really get to discover what lives in there!

DOEN!

TIP

roodborstspreeuw

Orange vitamin boosts
In autumn, Neeltje Jans turns into an orange wave of 
sea buckthorn. The thorny bush attracts many migrating 
birds with its vitamin-rich berries. Sea buckthorn is not 
poisonous, but it is acidic. They are true vitamin C  
boosts and thus super healthy!


