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Kanaal door Walcheren, Veerse Watering en Veerse Bos
We maken een prachtige waterwandeling vanuit het vestingstadje Veere. Al snel lopen
we over het jaagpad een flink stuk langs het brede, kaarsrechte Kanaal door Walcheren.
Het kanaal is een verbinding tussen de Westerschelde bij Vlissingen en het Veerse Meer.
Langs de natte graslanden van het natuurgebied Oude Veerseweg met veel weidevogels
gaan we richting Theeschenkerij De Blauwe Reiger. Volgt een stukje over betonplaten en
asfalt door het boerenland. We komen bij de Veerse Watering, een mooi slingerend
breed water omzoomd door rietkragen. Een exclusief, smal onverhard voetpad volgt het
water kilometerslang door het Zeeuwse polderland. Het graspad kan flink nat en
modderig zijn. We komen in de buurt van Veere en maken nog een flinke bocht door het
Veerse bos en langs fraaie kreken. Over een hoge grasdijk komen we bij de stadswallen
van Veere. Als klap op de vuurpijl maken we na de oversteek met een trekpontje een
extra rondje over de hoge wallen langs de molen. In het centrum van Veere genieten we
op de Kaai en in de smalle steegjes nog even na van alle prachtige historische
gebouwen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte loop je naar de kruising bij de wegwijzer en daar ga je rechtsaf,
een grassig pad omzoomd door knotwilgen. Je komt uit op het Smidspad. Hier ga je
linksaf. Je komt uit op een klinkerweg. Hier oversteken en rechtsaf over het tegelpad.
Voor de brug ga je linksaf door een klaphek, gravelpad. Meebuigen naar links de trappen
op en rechtsaf over de wal. Paadje met bochten volgen. Je gaat naar beneden, door een
klaphekje en je komt uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Bij het gemaal en
knooppunt (hierna kp) 11 ga je linksaf trappen op. Je komt uit op een asfaltpad voor de
sluis. Hier rechtsaf en direct daarna bij fietswegwijzer rechtdoor, Kanaalweg Westzijde.
Dit asfaltpad langs het kanaal volgen, gaat over in een klinkerpaadje en even daarna
wordt het een graspad. Je passeert een klaphekje bij een infopaneel over het jaagpad en
je volgt het graspad ongeveer 2 km lang. Doorlopen tot kp 44 bij een bordje
'Theeschenkerij De Blauwe Reiger'.
2. Hier ga je rechtsaf de dijk over in de richting van een picknickbank. Na het bankje
meebuigen naar links naar een klaphekje. Door het klaphekje, je volgt een graspad met
struiken aan je rechterhand. Na een infobord over natuurgebied Oude Veerseweg ga je
rechtsaf, een karrenspoor tussen de velden. Je komt uit bij de Theeschenkerij en daar ga
je linksaf. Bij kp 42 kom je uit op een weg van betonplaten. Hier ga je linksaf. Aan het
eind bij kp 41 rechtsaf, Vioskeweg. Doorlopen tot een voorrangsweg. Oversteken en
linksaf over het fietspad. Nu neem je de eerste weg rechts, Golsteinseweg. Pal voor de
brug bij kp 48 ga je rechtsaf langs een houten hekje, graspad langs watergang omzoomd
door riet aan je linkerhand. Doorlopen tot je via een klaphekje uitkomt bij een brug bij kp
47.
3. Hier linksaf de brug over en direct daarna rechtsaf langs een hekje, het graspad aan
de andere kant van de watergang vervolgen. Je gaat een bruggetje met één leuning
over en rechtsaf over het graspad langs het water. Via een klaphekje kom je uit op een
asfaltweg. Je gaat rechtsaf over de brug en direct weer linksaf door het klaphekje, nu
weer langs de andere kant van het water. Je komt uit op een fietspad bij kp 16; Hier ga je
linksaf over het fietspad, de brug over. Dan neem je de eerste klinkerweg rechts,
Landschuurweg. Je passeert een kreek en bij kp 14 ga je linksaf, een bospaadje langs
een bordje van Staatsbosbeheer 'Walcheren Het Veerse Bos'. Dit paadje steeds blijven
volgen met aan je linkerhand de kreek. Je komt uit voor een wit huis. Hier ga je linksaf.
Direct daarna rechtsaf, een klinkerweggetje.
4. Aan het eind bij kp 34 rechtsaf, een asfaltweggetje. Nu pal na de entree naar de
Meiwerfweg 10 ga je rechtsaf, langs een voetgangerspassage, een voetpaadje langs
grasland aan je linkerhand. Meebuigen naar links voor een grote schuur, paadje
omzoomd door bomen. Het paadje met bochten volgen. Je loopt dan langs een kreek. Je
gaat een hangbrug over het water over en je vervolgt het gravelpad rechtdoor, water aan
je linkerhand. Een paadje naar rechts negeren. Op driesprong bij kp 35 rechts
aanhouden. Paadje naar rechts naar een bankje negeren en direct daarna op een
driesprong bij markeringen rechtsaf. Op een splitsing rechtdoor bij paaltje nummer 12.
Direct daarna ga je langs een houten afsluitboom rechtdoor, een breed zandpad. Je komt
uit op een klinkerweg. Hier ga je rechtsaf. Je passeert Klein Museum Het Veerse Gat en
direct daarna bij kp 15 linksaf langs een houten slagboom. Je loopt langs een kreek aan
je rechterhand. Op een Y-splitsing bij de kop van de kreek links aanhouden en met de
stenen trappen omhoog.

5. Weg en fietspad oversteken en stenen trappetjes op en rechtsaf over de dijk. Waar dit
paadje naar beneden loopt ga je rechtdoor over de grasdijk. Je blijft die hoge grasdijk
steeds volgen. Ook bij kp 75 de dijk vervolgen richting kp 74. Je komt langs een houten
voetgangerspassage, je gaat linksaf een stenen trap op en even daarna weer naar
beneden. Je komt uit op een pad voor het Veerse Meer. Hier ga je rechtsaf. Nu bij een
infobord over het Veerse Meer weer het eerste pad rechtsaf in de richting van de wallen.
Via een trap omhoog. Bovenaan rechts en direct weer rechts, het pad langs de leuningen
volgen. Aan het eind van de leuningen aan je rechterhand ga je linksaf via trappen naar
beneden en rechtsaf via een klaphekje. Nu bij stenen trappen rechtsaf naar het trekpontje.
6. Via het trekpontje het water oversteken en rechtdoor een gravelpad volgen. Het pad
om de molen heen blijven volgen. Door een klaphekje en je komt uit bij de weg. Hier ga je
linksaf en direct daarna schuin links, Warwijcksestraat. Alweer snel na het eerste huis
aan je linkerhand ga je linksaf, Molenwal. Een paadje naar rechts negeren en rechtdoor
richting molen. Pal voor de molen schuin rechts door een klaphekje, een gravelpaadje.
Dit paadje volgen tot een splitsing, waar je linksaf gaat stenen trappen op richting kp 73.
Trap weer af en paadje vervolgen. Rechtdoor tot een klaphekje. Daarna rechtdoor, ook bij
kp 74 rechtdoor over het gras. Je komt uit op een klinkerweg. Hier ga je rechtsaf.
Meebuigen naar links richting ophaalbrug. Je gaat de brug over en linksaf, Kaai.
7. Na huisnummer 17 ga je rechtsaf, Kraanstraat. De eerste steeg links,
Sandenburgstraat. Aan het eind van de muur rechtsaf. Je loopt langs de toiletgebouwen
aan je linkerhand. Voor de parkeerplaats rechtsaf. Rechtdoor, Vuilstraat, verboden voor
auto's. *Je steekt de Markt schuin naar links over en je loopt de Kerkstraat in. Op een Ysplitsing links aanhouden. Weg oversteken en rechtdoor, een klinkerpaadje langs de kerk
blijven volgen. Je komt uit op de Oudestraat. Hier rechtsaf langs de VVV. Op driesprong
direct daarna op driesprong links aanhouden, Veerseweg. Je bent dan weer terug bij de
bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/openbaar vervoer
Veere, bushalte Kerk, lijn 54 van/naar Middelburg.
Parkeren
In Veere is een parkeerplaats achter de Torenwal. Vanaf de parkeerplaats loop je dan in
de richting van toiletgebouwen. Daarvoor ga je linksaf en rechtdoor de Vuilstraat in. Zie
verder bij * onder punt 7.
Lengte van de wandeling
16 km.
Horeca onderweg
In Veere diverse horecagelegenheden. Onderweg koffie en thee in Klein Museum Het
Veerse Gat als het geopend is, http://www.kleinmuseum.nl/, Brasserie Oostdok aan de
rand van Veere, http://www.brasserieoostdok.nl/.
Percentage verhard-onverhard
30%-70%.
Honden
Op deze route zijn honden niet toegestaan.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-veere/15572/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

