Zoutelande-Middelburg
Auteur: Els van den Kerkhof
Strand, hoge duintoppen, watergangen, dorp en monumentenstad
Deze route is een afspiegeling van veel moois dat Walcheren te bieden heeft: van strand
en hoge duinen tot weids laagland, van lieflijke dorpjes tot monumentale binnenstad.
Na een stukje strand en de boulevard van Zoutelande beklim je de bijna hoogste
duintoppen van Nederland. De beloning is, bij helder weer, een prachtig uitzicht langs de
kust, over zee en het binnenland. Middenin piekt de hoogste toren van Middelburg, de
Lange Jan. Op weg daar naar toe kom je via een jong bosgebied uit in Biggekerke.
Daarna loop je het silhouet van Middelburg tegemoet over rustige weggetjes en
veldpaden, deels langs watergangen. Je doorkruist het mooiste stukje oude stad om uit te
komen onder de statige Lange Jan.

Routebeschrijving
Start
Vanaf P: Je gaat RA langs de autoweg. Na 200 m. is bushalte Het Kustlicht.
1. Zoutelande
Bij de bushalte steek je het duin over. Op het strand ga je LA, zee rechts. Na
strandpaviljoen De Branding ga je via een trap de boulevard op. Bovenaan loop je met
zicht op het diepgelegen (let op de zeespiegel!) dorp Zoutelande.
Voor de kerk zie het Willibrordusputje liggen, oorspronkelijk, in 609 , aangelegd door
Willibrordus. Hier kwam hij aan land om het christendom te verspreiden.
Aan het eind van de boulevard, na het speeltuintje, ga je RD het duinpad op. Op splitsing
LA, Meester Schoenmakerpad. Bij het moderne hotel met duinhelmdak ga je rechts het
betonnen duinpad op. Dit brede pad met trappen blijven volgen, afslagen negeren. Aan
het eind op klinkerpad RA en meteen LA het duin beklimmen.
Je komt nu over de bijna hoogste duinen van Nederland (54 m.), met bij helder weer een
geweldig uitzicht. Bij de houten trap rechts ga je eerst even RD omhoog voor de hoogste
top, na een stukje voorbij de vliegplaats.
Je keert terug en gaat bij de KP 13 RA de stenen trappen af naar de landkant. Je volgt nu
vrijwel geheel de KP markering tot Middelburg.
2. Biggekerkse bos
Beneden steek je het fietspad over en gaat het weggetje links van de fietsenstalling in. Bij
de houten slagboom ga je LA het bospad (gebied SBB) in. Op de splitsing (KP 21) neem
je het rechterpad. Afslag rechts negeren. Je komt nu in een meer open gebied met duinen sleedoornstruweel.
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De kruising met de weg oversteken en RD het pad vervolgen door SBB gebied. Je steekt
een waterloop en kruist ruiterpaden.
Je gaat het 1e pad RA in, bij KP 24. Het asfaltweggetje oversteken. Aan het eind, op
verharding, ga je LA. Bij de (Valkenisse)weg ga je bij KP 27 LA het fietspad volgen. Je
steekt de verkeerskruising over en loopt naar Biggekerke.
Je loopt de Valkenisseweg uit tot het eind. Nu eerst even LA voor een rondje over het
schilderachtige Kerkplein (café Juliana, beperkte openingstijden). Bij het beeld van de
Walcherse boerin ga je de Dorpsstraat in.
Je neemt de 2e LA, bij de verkeerswijzer, de Korte Oostweg, richting de molen (met
winkel). Het met karakteristieke Zeeuwse hagen beplante weggetje blijven volgen.
Aan het eind kom je op de (Noord)weg (even LA is Tuin 't Hofje met koffie e.d, open op
do. en op afspraak). De weg oversteken en RA het fietspad opgaan (KP 34).
Dan neem je de 1e LA, Braamweg. Ook deze met de bochten mee volgen, tot je RD een
gemarkeerd veldpad in kunt (KP 35), dit rechts van de sloot in gaan.
Je loopt nu het silhouet van Middelburg tegemoet, met daarvoor een vliedberg.
3. Biggekerkse watergang
Je steekt de (Meiners)weg over , gaat weer het veld in en vervolgt het onverharde pad
langs de Biggekerkse Watergang. Na passage van een boerderij kom je op de
(Perduinse)weg. (Even RA is Bioduin, biowinkel met koffie e.d., beperkte openingstijden)
Je gaat LA en ter hoogte van een schuur aan je linkerhand RA weer een veldpad in. Bij
KP 15 RD langs het water, RA met de bocht mee.
Het Waterschap heeft de watergangen hier sterk verbreed om meer waterberging te
creëren. Even verder passeer je een groot gemaal dat het overtollig regenwater richting
de veste pompt, waarna het via gemaal Boreel wordt afgevoerd naar het Kanaal.
De balkenbrug LA overgaan en de watergang blijven volgen . Via overstapje kom je op
een verhard pad. Aan het eind de weg(Laurens Stommespad) schuin rechts oversteken
en meteen het voetpad tussen het groen ingaan.
4. Middelburg
Aan het eind de autoweg oversteken en het pad rechts van de watergang nemen
(Griffioenpad).
Aan het eind ga je LA, Langevielesingel (gaat over in Seissingel). Bij de brug RA langs
het water. Bij de stoplichten bij de brug RA over het water. Bij de stoplichten (KP 24) LA
oversteken en meteen RA weer oversteken, Seisstraat. RD de brug overgaan, de
Kromme Weele in. Op kruising LA, Vlasmarkt. Deze loop je uit en komt op de Markt.
Deze steek je schuin naar rechts over, richting kiosken en gaat LA de Nieuwe Burg in.
Aan het eind sta je dan onder de Lange Jan!
Je kunt nog even LA om het Abdijcomplex heen lopen, RA door de poort gaan om over
het prachtige Abdijplein te lopen. Na de poort aan de overzijde verlaat je het plein, gaat
RD en komt uit bij horeca en Koorkerkstraat.

Richting station ga je RA, Koorkerkstraat (langs het beeld van de Ringrijder) en komt uit
in de winkelstraat Lange Delft. Hier RA en meteen weer LA, Segeerstraat. Aan het eind
RA en meteen de brug over. RD, na nog een brug, is het station.

Praktische informatie
Openbaar vervoer
Bus 53
Parkeerplaats:Hoge Hilt, Westkapelseweg, even buiten Zoutelande, na Emté
Horeca
Zoutelande: Strandpaviljoen De Branding, strandovergang bij bushalte Het Kustlicht. T
0118-561804
Biggekerke: Café Juliana, Dorpsstraat 1. Tel. 0118-551413
Theetuin 't Hofje, Noordweg 4, T 0118-552114.
Koudekerke: Bioduin, Perduinsweg 3. T 0118-627562
Middelburg: o.a. Eetkamer Likkepot onder Lange Jan, Nieuwe Kerkgang 1. T 0118463448
Achtergrondinformatie
Zoutelande ligt bijna op de kop van Walcheren, aan de voet van hoge duinen. Vanaf deze
toppen kun je, bij geschikte thermiek, de paragliders zien zweven. Weer beneden duik je
het beschutte bosgebied in. Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen jaren nieuwe bossen
met wandelpaden langs de hele Walcherse westkant aangeplant.
Biggekerke, vernoemd naar de heilige Begga, is een rustig kerkdorpje, met aan het plein
een travalje (hoefstal van een smid) en een authentiek dorpscafé. Je passeert een nog in
bedrijf zijnde korenmolen uit 1712. Ernaast is een winkel met o.a. streekproducten. In de
velden zie je een vliedberg, in vorige eeuwen gebruikt o.a. als toevluchtsoord bij hoge
waterstanden. Rond Biggekerke waren er ooit wel zeven. Deze waren nodig omdat het
land hier zeer laag gelegen is, dus vaak onder water stond. Veel werden verbouwd tot
mottekasteel, een houten stellage ter verdediging.
Je nadert Middelburg door een open weidelandschap met lichte verhogingen van
kreekruggen boven de lage poelgronden. Je loopt de stad binnen langs de Domburgse
Watergang, ooit een transportroute voor landbouwproducten, nu gebruikt als afvoer van
overtollig hemelwater. Middelburg heeft een rijk verleden, waarvan met name het oude
stadhuis op de Markt en de Abdij met de Lange Jan getuigen.

