Middelburg in en om de stad
Auteur: Els van den Kerkhof
Monumentale binnenstad, buitengebied en landgoederen
Je komt door de historische binnenstad: over kaden omzoomd met panden uit het VOCtijdperk, langs de Oostkerk, de Koepoort, het Abdijcomplex, het oude stadhuis en door
smalle Kuiperspoort. Je loopt buitenom over de groene bolwerken en verlaat de stad
langs de Domburgse Watergang. Je dwaalt door weilanden en steekt waterlopen over
met trekpontjes. Je komt door de koeienstallen van kaasboerderij Pitteperk en doorkruist
de landgoederen Ter Hooge en Toorenvliedt. Langs het Kanaal door Walcheren kom je
weer bij de stad. Je eindigt onder de Lange Jan, om nog de toren te beklimmen voor een
geweldig uitzicht over de stad, over Walcheren en bij helder weer nog verder!

Routebeschrijving
1. Middelburg
Met de rug naar het station steek je RD de brug over. Je neemt de 2e RA (hoek bakker).
De Kousteensedijk gaat al meteen over in Korendijk, daarna in Kinderdijk.
Aan het einde van de kade ga je LA over de fraaie bascuulbrug en meteen RA de stenen
brug over. Daar LA, Rotterdamsekaai en de 1e RA, Brakstraat. Op de kruising met de
Breestraat ga je LA naar de koepelkerk (Oostkerk). Je gaat hier rechts omheen, dan RD
de Verwerijstraat in. Aan het eind RA, Molenwater. Je gaat door de monumentale
(Koe)poort heen en dan direct LA het voetpad (het Bolwerk) op, water rechts.
2. Bolwerken en Speelhof
Je volgt het pad tot de kruising op het Noordpoortplein. Daar ga je RA de brug over en
direct LA (Seissingel), water links.
Aan het eind bij het stoplicht steek je RD de Seissingel over en gaat RD de klinkerweg in,
Seispad, in. Na 50 m. ga je RA het houten hek door van Speelhof Hoogerzael
Je volgt het asfaltpad tot het eind met weer een houten hek. Je gaat LA en na de bocht
steek je de (Seis)weg over, bij de klok, en gaat RD de Olmenlaan in.
Aan het eind ga je RA, water links. Na de brug ga je meteen RA, Griffioenpad, langs de
watergang met theehuisje. Deze volg je tot de autoweg, deze oversteken en het smalle
voetpad links van de brug ingaan, eerst bospad, dan grasheuvel, water rechts. Aan het
eind ga je RA, (Laurens Stommespad) tot 1e LA (KP 83 en infobord Cleene Hooge
gebied), de Cleene Hoogeweg.
3. Cleene Hooge en Domburgse Watergang
Bij het einde van het asfalt en een bankje (met gedicht!) ga je RD het weiland in. Je
steekt de watergang over met het trekpontje (KP 15). Dan LA (water links), de markering
volgend. Na nog een trekpontje ga je gaat LA, langs de afrastering door het veld en na de
bocht langs het water. De balkenbrug links negeren.
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Vóór de sloot ga je RA en bij een dammetje LA. Nu RD door het veld. Na de sloot ga je LA ,
dan met bocht mee RA en RD naar de boerderij. Op het erf RA en LA tussen twee
koeienstallen door. Daarna RD over het erf (links winkel Kaasboerderij met drankjes) tot
asfaltweg (KP 16).
4. Landgoed Ter Hooge
Je steekt de weg schuin RA over naar parkeerplaats Ter Hooge. Je gaat daar LA twee
klaphekken door, en houdt het graspad met bocht mee aan tot een klaphek. Hier LA en
na nog een klaphek volg je het graspad het bospark in.
Je doorkruist dit via de oranje pijlen als volgt: Aan het eind op splitsing ga je RA. Op
volgende splitsing LA naar een houten brug (even hiervoor is rechts achter de haag een
mooi zit-/uitkijkpunt). Over de brug ga je RD het graspad op en RD weer het bos in, de
boogbrug rechts negeren. Op de splitsing ga je LA. Op de volgende splitsing RD en aan
eind LA, de afslag RA negeren. Op de splitsing LA, dan RD het grasveld oversteken en
RD het bos in. Op de splitsing, met links een wit hek, ga je RA en verlaat het gebied door
het hek.
De verkeersweg (Koudekerkseweg) oversteken en LA het fietspad opgaan.
Na een tuinderij via toegangspoort (nr. 131) ga je RA park Toorenvliedt in.
5. Park Toorenvliedt
Op het brede toegangspad ga je het 1e pad LA in. Dan op 2 splitsingen RA.
Vóór het water ga je RA en volgt dit linksom (zie rechts bij het huis een labyrinth). Op de
splitsing ga je RA langs grasveld. Op volgende splitsing LA langs bankje. Op kruispunt
LA. Het kruispunt met paaltjes steek je over. Daarna RD 2 bruggen achter elkaar over
gaan en het park verlaten.
Je steekt het straatje over en neemt het voetpad RD. Op splitsing ga je RA
(Mastgatstraat) en aan eind LA. Na 50 meter ga je RA langs de flat de Maasstraat in. Aan
het eind, bij de autoweg, ga je de voetgangerstunnel door naar de dijk. Via de trap ga je
hier overheen en LA over het Jaagpad langs het Kanaal door Walcheren. Je passeert
gemaal Boreel.
Aan het eind, bij de ophaalbrug, steek je de weg over via voetgangerstunnel. In de tunnel
de linkeruitgang nemen.
6. Middelburg: stadhuis, abdij, Kuiperspoort
Na de tunnel ga je RD de witte brug over en RD de Vlissingsestraat in, de Varkensmarkt
over en RD de Gortstraat door. Je steekt Plein 1940 RD over. Aan het eind ga je RA naar
de Markt.
Je loopt voorlangs het fraaie oude stadhuis, dan LA de Lange Noordstraat in. Je neemt
de 1e RA, Bachtensteene, en komt uit op Groenmarkt. Hier ga je LA en RA Korte Burg
op, langs het Abdijcomplex. Vóór de bomen ga je RA door Abdijpoort (rechts Zeeuws
Museum) om Abdijplein RD over te steken en te verlaten via de andere poort.
Dan neem je de 1e LA, Korte Giststraat, RD de poort door en RD het Damplein op. Na de
parkeerplaats en de Graanbeurs ga je RA en LA de Dam op. Bij huisnr. 52 ga je RA de
Kuiperspoort in.

Aan het eind ga je de beschilderde poortdeur door, RA en meteen LA. Aan einde weer LA
en RD naar de poortdeur. Dan ga je RA de (Rouaansche)kaai op. Je neemt de 2e RA,
Nieuwstraat. Aan het eind, in de winkelstraat, ga je even RA en meteen LA, Reigerstraat.
Aan het eind op het plein Onder Den Tooren is café Desafinado.
Naar parkeerplaats en NS station:
Met de rug naar het café ga je LA, Koorkerkstraat. Aan het eind RA de winkelstraat in en
meteen LA, Segeerstraat. Aan het eind schuin rechts de stenen brug over gaan. Je gaat
door de Stationsstraat en over de draaibrug naar het station en de auto.

Praktische informatie
Parkeren
P&R achter NS station, Kanaalweg /Loskade
Horeca
Middelburg, o.a.: Stationsrestauratie Stoom
Desafinado, Koorkerkstraat 1, T 0118-640767
Frietboetiek B'je Anders, Reigerstraat 3, T 0118-769049
Buitengebied: Kaasboerderij Pitteperk, Breeweg 21, T 0118-596031
Achtergrondinformatie
Middelburg was in de Gouden Eeuw bijna de belangrijkste stad van de Lage Landen. De
fraaie panden langs de kaaien getuigen hier nog van. De Abdijtoren 'Lange Jan', met
keizerskroon, steekt fier boven de stad uit en is vanuit heel Walcheren te zien. Via de
westkant sta je meteen op het platteland, in het gebied Cleene Hooge, met uitzicht tot
aan de duinen met daarachter het heldere licht boven zee. Hopelijk blijft dit gebied
onbebouwd, een stichting ijvert hier al vele jaren voor.
De Domburgse Watergang is in 2010 aangepast met natuurvriendelijke oevers en
verbreed voor meer waterberging. De landgoederen van Ter Hooge en Toorenvliedt
hebben zich beide na de totale verwoesting door de inundatie in 1944, ontwikkeld tot
mooie wandelparken. Aan het Kanaal ligt net achter de dijk het gemaal Boreel uit 1929,
het eerste gemaal op Walcheren dat zorgde voor een betere waterhuishouding. Het
pompt het overtollig regenwater in het Kanaal, dat het afvoert naar zee.

Dit is één van de 15 wonderschone tochten van auteur Els v.d. Kerkhof uit de gids
Walcherse Wandelingen. Kom er genieten van de rust en de ruimte! Deze wandelgids is
uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

