


Als klein meisje vond ik de weidsheid 
van het Schouwse platteland 
vanzelfsprekend. Inmiddels weet ik 
dat rust en ruimte in onze dynamische 
tijd niet altijd binnen handbereik 
zijn. Daarom is ruimte voelen en ervaren steeds 
mijn uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van 
Buitenplaats Oudendijke. Ruimte voor jezelf, ruimte 
voor een tweede (t)huis, maar ook ruimte voor inspiratie 
en ontspanning. Mensen kunnen hier op een eigentijdse 
manier genieten van luxe en comfort, in de zuivere 
lucht, de stilte van het grasland en de geur van de zee. 
Buitenplaats Oudendijke is een plek van niets moeten, 
de wind door je haren voelen en op blote voeten over 
de aarde lopen. Van liggen in het gras en kijken naar de 
wolken en de sterren. Je bent van harte welkom!



Als voormalig eiland is Schouwen Duiveland 
onlosmakelijk verbonden met het water. Aan de 
Noordzeekust en in het Grevelingenmeer en de 
Oosterschelde kun je zwemmen, zeilen, (kite-)surfen, 
vissen, duiken en wandelen. Naast de uitgestrekte 
stranden is Schouwen-Duiveland ook bekend om zijn 
prachtige vergezichten, karakteristieke dorpjes en 
monumentenstad Zierikzee. Een omgeving die uitnodigt 
om te fietsen en te wandelen door de natuur, of om de 
pittoreske dorpen met leuke winkeltjes, musea en 
kunstateliers  te bezoeken. En natuurlijk kun je genieten 
van alle Zeeuwse culinaire rijkdom, zoals de 
Oosterschelde kreeft, het Schouws lam en rund, 
zeekraal en lamsoor. Je koopt het hier gewoon bij de 
boer, of bezoek een van de vele restaurants.



Ellemeet

Noordzee

Je vindt Buitenplaats Oudendijke op een historische 
plek, naast de uit 1748 daterende korenmolen ’t Hert en 
nabij het vroegere dorpje Oudendijke. Een plek middenin 
de Schouwse akkerlanden, gelegen tussen de dorpjes 
Ellemeet en Scharendijke. Het is een heerlijk rustige 
locatie op fietsafstand van het Noordzeestrand en het 
Grevelingenmeer. Voor de dagelijkse boodschappen is 
Scharendijke vlakbij.

Scharendijke
Grevelingen









Luxe en comfort gaan bij de Buitenplaats 
hand in hand met duurzaamheid en 
respect voor milieu. Al onze woningen 
zijn  goed geïsoleerd, hebben dubbele 
beglazing  en zijn gemaakt van 
duurzame materialen. Zonnepanelen 
wekken een groot deel van  de energie 
op, afval zamelen we gescheiden  in en 
alle woningen hebben sfeervolle LED  
verlichting. 
Een eco-green box thermostaat levert 
energiebesparing op en zorgt er voor 
dat je ook in de winter in een warm 
chalet aankomt.
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Genieten van wat de natuur te bieden heeft en bezig 
zijn in de buitenlucht, dat is Buitenplaats Oudendijke 
ten voeten uit.  je haalt uw eten uit de groentetuin 
en een boeket bloemen voor op tafel uit de pluktuin. 
Rustig een boek lezen, in de tuin werken of 
ontspannen, terwijl de kinderen bij de ponies kijken, 
spelen in de (water-)speeltuin of skelter rijden. Het 
kan allemaal op Buitenplaats Oudendijke.



Even tijd voor jezelf in onze ontspannende sauna of 
jacuzzi. Tegen een lage vergoeding reserveer je een 
tijdslot voor jezelf met vrienden of familie. Er is 
zowel een infrarood als een Finse sauna. Ontspannen 
kan binnen in de relaxruimte, maar ook buiten op 
het aangrenzende terras. Hier kun je ook heerlijk 
bubbelen met uitzicht op de Schouwse polders en 
weilanden. Douche en wc zijn aanwezig. Er kan 
(gratis) gebruik worden gemaakt van supersnelle 
WiFi en onze Sonos-speaker. Het sauna-gebouw 
staat aan de rand van de dierenweide met uitzicht 
op de Schouwse polders en weilanden. Waar vind je 
dat nog? Een heerlijke plek om te ontspannen! 



Wil je tijdens je verblijf bij ons een fiets huren? 
Dat kan! Zeeland is dé plek bij uitstek om op 
de fiets te verkennen. Bij de receptie zijn volop 
fietsen beschikbaar. Zoef over het vlakke land 
en ontdek ons eiland in je eigen tempo. Onze 
fietsen hebben 7 versnellingen en zowel voor 
als achter een bagagedrager. We hebben 
daarnaast een ruim aanbod kinderfietsen en 
ook elektrische fietsen, bakfietsen, tandems, 
kinder- en hondenaanhangers te huur.



84

78

77

18

13 10

12

17 14

1516

11
23

22

21

19

20

3936

3837

61

60

76

72

66

1

2 27

28

3 26

25

24

4

9 6

8 7

5

67 69 71

68
70

73 75

74

79

80

81

82

83

85

86

56 59

5857

89

88

87

P

V

S S

Sa

P P

P
P

bloemen
bloemen

bloemen

groenten

bloemen

dierweide

stal

W

J

A

R

5233a

33b

34

35

43

42

41

40

53

54

55

48
29

47

46

45

44

30

31a

31b

32

49

50

51

65

64

63

62

S

W wasmachine/droger

Sa sauna

J jeu de boules baan

receptie

afvalA
R

S  speeltuin

V  voetbalveld

  stal

P parkeerplaats

wandelpad pluktuin (mei-sept)

verharde wegen
(voor auto’s)



Buitenplaats Oudendijke
Weelweg 12A
4323 NA Ellemeet
T: 0111- 40 78 89
www.buitenplaatsoudendijke.nl
info@buitenplaatsoudendijke.nl

Buitenplaats Oudendijke
Weelweg 12A
4323 NA Ellemeet
T: 0111- 40 78 89
www.buitenplaatsoudendijke.nl
info@buitenplaatsoudendijke.nl


