Breezand-Oranjezon
Auteur: Els van den Kerkhof
Breed strand, beschut bos, rijke natuur en nieuw duin
De wandeling begint en eindigt op de Veerse Gatdam, met een geweldig uitzicht op het
brede strand, over zee, langs de Walcherse kust, op de Oosterscheldekering, het Veerse
Meer en Veere. Je komt over strand en kleine weggetjes, over landgoed Twistvliet en
maakt een mooie ronde door natuurgebied Oranjezon. Na het lommerrijke middengebied
kom je door meer open gebieden met duingrasland en natte valleien. Je verlaat
Oranjezon voor een strandwandeling terug.

Routebeschrijving
Start
- Vanaf de bushalte steek je via het tunneltje de weg over. Na de parkeerplaats ga je de
trap op.
1. Strand, duin en Twistvliet
Bovenaan de dam daal je af naar het brede strand (rechts is Beachclub Lekker) en gaat
dit LA volgen, zee rechts. Bij het 2e strandpaviljoen (Aloha Beach Bar) neem je LA de
duinopgang. Via een asfaltpad doorsteek je een breed duingebied, de meest oostelijke
punt van gebied Oranjezon waar je naar op weg bent. De ingang is pas aan de Koningin
Emmaweg.
Aan het eind, bij KP 57, ga je RA (Vroondijk).
In de bocht bij de vlaggen van de Landwinkel ga je LA het grindpad op. Dan meteen LA
het overstapje nemen naar de grasdijk. Je volgt deze met de boomgaard aan je
rechterzijde tot het eind.
Via het overstapje kom je op de asfaltweg en gaat RA tot een wit hek (toegang
landgoed/camping Twistvliet). Hier ga je LA het schelpenpad op en na een kleine afdaling
RA het grasveld op. Bij de afgezaagde stammen LA en even verder RA. Bij de afrastering
ga je het stalen hek door. Je volgt deze afrastering tot hij afbuigt naar links. Daar ga je
RD tot aan een (begroeide) sloot. Dan LA, evenwijdig aan de weg. Bij het stalen hek links
ga je RA naar de asfaltweg.
Je verlaat nu Twistvliet en gaat op de (Zandput)weg RA. Aan het eind ga je LA het
fietspad op. Je loopt RD tot het eind, langs een grote parkeerplaats. Op de klinkerweg RA
naar natuurgebied Oranjezon. (Voor horeca even LA naar Uitspanning Oranjezon)
2. Oranjezon bos
Je loopt het weggetje uit (links aan de bosrand staan meestal herten!) Strandovergang
LA negeren. Je gaat het toegangshek Oranjezon door en koopt een kaartje (tenzij
aanwijsbaar lid van b.v. Zeeuws Landschap).
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Schuin rechts is de Expositieruimte met gratis gidsjes van het gebied.
Je gaat RD het stalen toegangshek door. Bij de kop van het kanaal ga je het linker pad
op. Je gaat de groene pijlenroute volgen.
Vóór stalen hek ga je LA langs het water. Je gaat onder de betonnen brug door. Dan door
een hek LA, met de bocht mee naar rechts. Daarna neem je het eerste pad RA omhoog
het bos in. Je blijft de groene pijlenroute volgen.
Na wat klimmen, dalen en bochten kom je bij de uitkijktoren. Na het beklimmen hiervan
ga je LA (groene pijl) voor een afdaling naar het kanaal. Bij het kanaal aangekomen ga je
de witte route volgen. Je steekt de brug over en volgt het pad omhoog. Op de splitsing ga
je RA.
Op de top is een uitzichtpunt met een gluurmuur en banken. Dan daal je af, met bocht
mee LA. Aan het eind op verhard pad ga je RA.
Je neemt nu de eerste afslag RA en gaat nu de blauwe route volgen. Zo'n 50 meter vóór
een stalen hek ga je LA een graspad op en volgt dit met rechts beneden een kanaal.
Bij de afrastering ga je door het hekje en daalt via de trap af naar het kanaal. Daar ga je
LA, onder de brug door.
3. Open duin
Na het klaphek ga je LA omhoog. Nu ga je de rode route volgen, schuin rechts omhoog
door open duin. Aan het eind ga je op verhard pad RA. Je hebt hier uitzicht op zee, de
Oosterscheldekering en Schouwen-Duiveland. Je daalt af met een bocht naar rechts. Op
de splitsing ga je LA, en meteen weer LA (hek rechts negeren). Je gaat nu via de roodpaarse route het open duingebied in, langs duin- en meidoorns en natte valleien. Je
passeert een bank en even verder een pad LA. Dit negeren en RD gaan. Even verder
ook de afslag RA rode route negeren. Je houdt paars aan tot de volgende afslag LA. Hier
ga je in om door te steken naar het strand.
4. Breezand
Op het strand ga je RA. Tussen paviljoen Breezand en de Strandwacht ga je RA het
duinpad op. Aan het eind ga je LA (Vroonweg), door de bungalowwijk. (Breezand). Aan
het eind, vóór Duinoord, ga je LA het brede fietspad op. Je passeert voormalig Fort den
Haak en komt uit boven op de Veerse Dam.
Via de trap RA kom je bij parkeerplaats en bushalte.

Praktische informatie
Parkeren
Veerse Dam Vrouwenpolder. Betaald, november-maart gratis
Openbaar vervoer
Bus 133, halte Veerse Dam Zuid
Horeca
Strandpaviljoens Beachclub Lekker, Aloha Beach Bar en Breezand
Uitspanning Oranjezon, Koningin Emmaweg 26, T 0118-594735
Duinoord, Breezand 65, T 0118-591346

Tips:
- Toegangsprijs Oranjezon is 1 euro p.p. te voldoen met munten bij ingang gebied. Gratis
voor leden van Provinciale Landschappen op vertoon van lidmaatschapskaart,
meenemen dus.
- Neem het gratis gidsje, met achtergrondinfo en alle routes, mee uit de Expositieruimte.
- We maken gebruik van diverse gemarkeerde routes in het gebied.
Let op
door veroudering kunnen ze wat afwijken van kleur! Het is verboden buiten deze paden te
gaan.
- Er komen teken voor in dit gebied, dus na afloop hierop controleren.
Achtergrondinformatie
De Veerse Gatdam is een onderdeel van de Deltawerken, die zo noodzakelijk bleken na
de Stormvloed van 1953. Hij is in 1962 aangelegd als een met asfalt beklede dijk, nu door
overstuiving steeds meer ogend als een duin.
Oranjezon is een (voormalig) waterwingebied, nu beheerd door Stichting Het Zeeuwse
Landschap. Vanaf duintoppen en uitzichttoren is er overzicht over het hele gebied, met
daarachter de kenmerkende torens van Walcheren en over zee tot aan Schouwen. Je
loopt door loof- en naaldbossen (terwijl je de zee hoort ruisen!) en passeert
waterwinkanalen. Er is een rijke flora en fauna. Er lopen damherten, reeën, Shetland
pony's, Konikpaarden, konijnen, hermelijnen en vossen. Het is een paradijs voor
broedvogels (nachtegalenzang in mei en juni!), trekvogels en wintergasten. Dit laatste
dankzij de bessen van o.a. de (beruchte) vogelkers en de vele mei-, duin- en sleedoorns.
In mei is met name het oostelijk deel wit van de bloeiende meidoorns.

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).

