Westkapelse Watergang
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Weidse uitzichten, watergangen door boerenland, kreek, kust
Je loopt vanuit Middelburg over het weidse platteland van Walcheren naar de meest
westelijke punt: Westkapelle. Je volgt merendeels de Domburgse en Westkapelse
watergangen op een prachtige, rustige route door boerenland, via overstapjes en
trekpontjes.
Via het krekengebied kom je bij de duinen en dan bovenaan: de zee! Over het duinpad
nader je Westkapelle. Je hebt hier goed zicht op de kustlijn en de kreek om het drama
van oktober 1944 tot je te laten doordringen. In Westkapelle kom je uit bij het Polderhuis,
een aanrader om rond te kijken voor je de bus terug naar Middelburg neemt.

Routebeschrijving
1. Middelburg
Met de rug naar het NS station steek je de weg over en gaat RD over de draaibrug, RD
door de Stationsstraat en daarna over de stenen brug.
Daarna aan het eind LA, Houtkaai en RD, Turfkaai, Nieuwe Haven.
(Voor café Sint Johns even RA de Sint Janstraat in)
Dan neem je de 1e LA, Stadsschuur. Op de kruising bij de brug met de Vlissingsestraat
ga je RD en RA de Beenhouwerssingel op, water links.
Op de kruising met de autoweg (Koestraat) steek je deze over en gaat LA de burg over.
Dan direct RA en LA via de fietsweg onder het viaduct door.
Je gaat nu 2e LA, het voetpad in het gras. Na 50 meter ga je scherp RA, water links, het
Bolwerk volgen. Bij de verkeerslichten steek je over, gaat LA en steekt de brug over. Dan
direct RA de (Langeviele)singel op (KP 23), water rechts. Dit blijf je volgen, tot ter hoogte
van de molen.
Hier (KP 24) ga je vóór de brug LA het Griffioenpad op, water rechts, langs de Domburgse
Watergang met theehuisje. Aan het eind steek je de verkeersweg over. Links van de brug
ga je het smalle asfaltpad door het bosje in.
2. Domburgse Watergang
Aan het eind ga je RA (Laurens Stommespad) en direct LA het asfaltpad naar het gemaal
in.
Aan het eind van het pad, bij het gemaal, ga je via het overstapje het veld in, water rechts.
Aan het eind steek je het water over via de balkenbrug.
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Dan ga je direct RA en volg je de oever tot voorbij de haakse bocht. Bij KP 15 steek je via
het trekvlot over. Je loopt nu over een soort dijkje met aan twee kanten water.
Je volgt nu, tot Westkapelle, de wandelknooppunten markering.
Weer op het 'vasteland' volg je de linkeroever, negeert het trekvlot rechts en je blijft de
oever volgen tot het eind. Daar ga je RA de brug over en direct LA via het overstapje (KP
74) het pad langs de rechteroever op.
Je loopt om een landgoed heen, de route volgend langs de sloot aan je rechterhand.
Je verlaat het landgoed via een klaphek en gaat LA de asfaltweg op (Frederik
Barbarossaweg)
Direct na de brug (KP 72) ga je RA het oeverpad op, water rechts.
Onderweg kom je over je een bruggetje en ga je via een trekvlot naar de overkant, daar
LA. Verderop over een houten bruggetje langs een wat grotere plas.
Op de asfaltweg (Poppendamseweg) (KP 41) ga je LA.
3. Poppendamme
Je neemt de 1e LA (Zwagermanweg). (Voor bezoek aan Imkerij Poppende eventjes RD)
Dan de 1e RA, Veldersweg. Volg dan de markering. Na huisnr. 1 ga je RA over een
onverhard karrenspoor het akkerland in.
Bij een sloot ga je LA. Daarna aan het eind RA een graspaadje op. Je maakt verderop
een korte knik naar links en dan weer naar rechts, blijft de slootkant volgen en neemt 2 x
een overstapje.
Aan het eind ga je vóór een sloot LA langs de rand van een weiland. Je passeert 2
overstapjes en komt aan het na een overstapje (KP 94) uit op een asfaltweg
(Krommenhoekseweg) en gaat RA.
Aan het eind steek je een asfaltweg met fietspad (Mariekerkseweg) over en gaat LA via
het fietspad. Nu de 1e afslag RA, Mariekerke door. Direct na bord bebouwde kom RA. Je
passeert boerderijen met eenvoudige horeca.
Aan het eind steek je de weg RD over (KP 61) een erf op. Daarna rechts om de groene
schuur de camping op. Achter de schuur ga je RA langs een sloot aan je rechterhand.
Verderop LA de oever volgen. Je passeert een picknicktafel en steekt het water over met
het trekvlot.
4. Westkapelse Watergang
Aan de overzijde (KP 62) ga je LA. Nu loop je langs de Westkapelse Watergang.
Bij de asfaltweg (Kloosterweg) ga je LA en direct RA het graspad langs het water op.
Je steekt over met het trekvlot en gaat RA, water rechts. Na het hekje ga je RA en volg je
de watergang.

Op de volgende asfaltweg met fietspad (Koekoeksweg) ga je RA en meteen, aan de
overzijde van de weg, LA langs de waterberging, water links.
Je neemt weer een trekvlot en gaat RD. Op de asfaltweg (Rapenburgweg) (KP 56) ga je
even LA en weer snel RA langs het water, water rechts.
Aan het eind (KP 43) ga je LA de asfaltweg (Geschiereweg) op.
Na een groepje huizen ga je RA over het houten bruggetje, en aan het eind van de akker
RA.
Aan het eind op een betonweg (Baaiweg) RA. Na de boerderij ga je LA en over de houten
brug weer LA.
Op de volgende asfaltweg (Schoutsweg) ga je LA en na ongeveer 100 meter RA (KP 41)
het pad langs de kreek op, water rechts.
5. Westkapelse Kreek
Negeer de afslag naar links (KP 67) en loop door tot het trekvlot. Hiermee oversteken en
RD gaan.
Je steekt de autoweg (Grindweg) over en gaat RD over de houten brug. Loop RD, op de
splitsing ga je LA.
Je gaat het 1e pad RA in en dan over het kleine bruggetje RA (Joossesweg). Je loopt
langs campings en houdt links aan tot de splitsing onderaan de duinen.
Hier(KP 90) ga je RA en LA de duintrappen op, en zie, de zee!
Je volgt RA het tegelpad over de kruinen van de duinen.
Vóór de Radartoren ga je de trappen af om RA het voetpad te gaan volgen.
Dit gaat met een bocht naar links tot de Tank. Hier daal je via de Liberty Bridge af naar
Polderhuis in Westkapelle.
Bus naar NS: Na het Polderhuis RA (Zuidstraat) 600 meter naar bushalte Markt.

Praktische informatie
Openbaar vervoer
Bus lijn 53 vanuit Westkapelle, halte Markt
Parkeren
Loskade / P&R achter NS, Kanaalweg
Horeca
Middelburg o.a.:
Stationsrestauratie Stoom F Stoom Middelburg
Sint John, Sint Janstraat 40, T 0118-628995
Grijpskerke: Imkerij Poppendamme, Poppendamseweg 3, imkerijpoppendamme.nl, T
0118-616966
Westkapelle

Kasteel van Batavia, Zuidstraat 143,
T 0118-571371
Het Polderhuis, Zuidstraat 154-156, T 0118-570700
Achtergrondinformatie
De watergangen dateren al uit de vroege Middeleeuwen en dienden voor waterafvoer en
voor transport van personen, goederen en landbouwproducten. Voor de aanleg werden
kreekresten en sloten verbreed. Kleine bootjes (schuten) werden voortgeboomd en
konden aanleggen in elke stad of dorp. Dit was nodig, want Walcheren stond van
november tot april voor een groot deel blank. De afvoer van het regenwater was een
probleem omdat de lagere delen onder het zeespiegelniveau lagen, en liggen. De grote
verbetering trad in toen het Waterschap in 1929 gemaal Boreel in gebruik nam (en later
meer gemalen). Dit gemaal pompt het water het Kanaal in, dat het verder afvoert naar
zee. De watergangen worden nu behalve voor waterafvoer ook gebruikt voor extra
waterberging, inspelend op de klimaatverandering met heviger buien. In 2009 werden zij
daarom op meerdere plekken verbreed. Tegelijkertijd werden diverse oevers
natuurvriendelijk gemaakt door de taluds minder steil op te laten lopen. En, wandelaars
werd de mogelijkheden geboden er langs te mogen lopen, wat een aantal fraaie
wandelroutes opleverde!
Westkapelle is van oorsprong een dijkwerkersdorp. De Waschappelse cultuur wordt
gekoesterd, zoals het dialect, het gaaischieten tijdens de kermis, de volksliedjes en de
heiploeg (van paalhoofden). Let ook op de straatjes met de specifieke hekjes bij de
huizen: de glinten.

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).

