WeidevogelWandeling
Auteur: Els van den Kerkhof
Wijdse vergezichten ten noorden van Middelburg, met trek- en weidevogelgebieden
Je verlaat Middelburg noordwaarts langs het Kanaal door Walcheren en loopt dan met
een bocht om de stad heen, langs de weidegebieden Oude Veerseweg en de St.
Laurense Weihoek. Je komt langs een vogelkijkhut en wandelt over rustige weggetjes
tussen de gebieden door, met steeds zicht op het karakteristieke silhouet van de stad.
Kaasboerderij Schellach is een welkome plaats voor een versnapering.

Routebeschrijving
1. Kanaal door Walcheren
Met de rug naar het station ga je RD de brug over en meteen RA de Loskade op, water
rechts.
Je neemt de 2e LA (Nieuwepoortstraat). Aan het eind RA, Kinderdijk. Aan eind ga je LA
witte brug over en meteen RA de stenen brug over. Dan RA, Rotterdamse Kaai, (langs
KP 26). Je gaat RD naar Havendijk, onderlangs, tot de bocht vóór het Kanaal. Hier ga je RA
het graspad op.
Je volgt dit met het water rechts. Na bijna 3 km ga je bij KP 72 LA de dijk over. Onderaan
trapje LA en verderop RA trapje af het veld in.
2. Gebied Oude Veerseweg
Je loopt over een graspad. Aan het eind ga je even RA naar de gluurmuur. Na terugkeer
ga je het houten hek door en volgt het asfaltweggetje.
Aan het eind, bij (Oude Veerse)weg ga je RA. Deze volg je met de bochten mee,
zijwegen negeren. Op driesprong (KP 41) ga je RD Vioskeweg. Aan eind steek je de
verkeersweg over (Veerseweg) en gaat LA. Je neemt de 1e RA, Golsteinseweg. Je volgt
deze zo'n 1,5 km, passeert de Veersche Watergang (KP 48), de grafheuvel van het
verdwenen dorp Schellach en de moderne kaasboerderij Schellach (H).
Bij rood-wit hek en haaientanden LA de tunnel onder de autoweg nemen (KP 55)
Aan het eind RA en na de bocht 100 meter verder (bij KP 54 richting 53), vóór de
paardenbak van de manege/boerderij, ga je RA over een betonnen vlakte een breed
graspad op. Hier links aanhouden. Aan het eind RD, de asfaltweg op (Wegje van Blok).
3. St. Laurens
Bij de kaploze molen ga je RA de (Noord)weg op. Na het benzinestation steek je LA de
weg over, Van Citterstraat. Op splitsing LA, Van Serooskerkelaan. Na huisnr. 16 en het
tegelpad ga je LA het smalle pad tussen huizen en sloot in, dit gaat over in graspad.
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Aan het eind ga je via het overstapje het veld in en meteen RA, langs wilgen en later een
sloot. Daarna nog een overstapje en RD een breed graspad op. Aan het eind weer een
overstapje nemen en RD het weiland in, langs de sloot.
4. St. Laurens Weihoek
Aan het eind ga je LA, langs het water. Aan het einde van de weide ga je een klein
dammetje over en weer een overstapje. Verder RD over een graspad langs een brede
sloot. Aan het eind neem je het laatste overstapje naar de (Leliëndaalse-)weg. Deze steek
je over (KP 82) en gaat RA over het fietspad. Dan neem je de 1e RA, na oversteken, de
Pronkenburgseweg.
Op de driesprong (KP 81) ga je LA, Zandvoortweg. Deze loop je uit tot de
(Walcherse)weg. Deze oversteken en RD het Laurens Stommespad in gaan. Bij KP 83
en infobord Cleene Hooge RD. Aan het eind steek je de rondweg (Laan der Verenigde
Naties) over. Je gaat RD het Amaliapark in. Je neemt het 1e pad RA en gaat daarna LA
houten brug over.
5. Middelburg
Aan het eind bij fietspad ga je LA en vóór het water RA (Griffioenpad). Je loopt richting de
molen en passeert een theehuis. Bij de brug ga je RA de (Langeviele)singel op. Deze
volg je tot de brug en gaat hier LA overheen. Dan ga je meteen LA het geasfalteerde
voetpad op, eerste pad RA en na het oversteken van het fietspad LA. Dit pad volg je naar
beneden onder het viaduct door, en gaat aan het eind RA de Baanstraat in. Aan het eind
RA (Achter de Houttuynen) met de Kloveniersdoelen (H).
Daarna ga je LA de brug over en meteen RA (Beenhouwerssingel). Je steekt de kruising
met de verkeersweg RD over en vervolgt de singel. Vóór de brug ga je RD, Stadsschuur.
Nu de 1e RA, Nieuwe Haven. RD (Turfkaai, Houtkaai) tot de stenen Koningsbrug. Hier ga
je RA en via Stationsstraat en Stationsbrug naar het station en de parkeerplaats.

Praktische informatie
Parkeren
Achter NS, Kanaalweg/ Loskade
Horeca
Middelburg o.a.:
Stationsrestauratie Stoom, F Stoom MiddelburgKloveniersdoelen, Achter de Houttuinen
30,
T 0118 644969
Buitengebied: Kaasboerderij Schellach (ook B&B),
Golsteinseweg 25, T 0118-613984
Tip
Verrekijker mee

Achtergrondinformatie
Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft op Walcheren een flink aantal weiden
aangekocht of in beheer, met als doel gunstige voorwaarden te creëren voor de natuur.
De weidevogels zijn hiervan het zichtbare bewijs. Dit zijn van nature al natte gebieden,
maar delen zijn wat uitgediept en het waterpeil wordt niet verlaagd, zoals bij
landbouwgrond. Wel loopt er soms wat vee om de vegetatie kort te houden. De St.
Laurense Weihoek vormt het centrale deel van het 'platte van Walcheren'. Dit door
moernering en inklinking natte oudland is altijd hét weidevogelkerngebied van Walcheren
geweest. Het is aangewezen als EHS-gebied en sinds 2005 beheerd als vogelgebied;
populair ondertussen bij vogels en vogelaars. De vos heeft er sinds een paar jaar zijn
intrede gedaan, met alle desastreuze gevolgen van dien. Daarom staat er nu een
afrastering om een deel van het gebied.
Geniet ook van het gekwinkeleer van de leeuwerik hoog opstijgend in de blauwe lucht,
van de karekiet in het riet en de koekoek in de verte.

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).

