Souburg-Veere
Auteur: Els van den Kerkhof
Karolingenburg, scheepvaart Westerschelde, Fort Rammekens, Arnemuiden,
Veerse Meer
Deze route maakt deel uit van het Rondje Walcheren.Via Ritthem ga je naar de zeedijk,
vanwaar je een fantastisch uitzicht over de Westerschelde hebt. Grote zeeschepen
passeren hier rakelings. Je komt langs Fort Rammekens en verderop het haventje van
Nieuwland. Je komt over mooie oude binnendijken, die het voormalige eiland Walcheren
moesten beschermen tegen de zee. Nu zijn ze ingepolderd. Je doorkruist Arnemuiden
met interessante cultuurelementen. Hier kun je eventueel stoppen voor logies of de trein
nemen. De doorlopers gaan richting Veerse Meer en naderen Veere met zicht op de
enorme kerk.
Routebeschrijving
1. Souburg - Ritthem
Met de rug naar het station ga je RD de Kanaalstraat in.
Aan het eind ga je RD, Verlengde Kanaalstraat (of eerst koffie bij de bakker op de hoek).
Je loopt de Karolingen burg in. In het midden van de burg ga je LA.
Bij trap de burgwal oplopen en aan de andere kant talud over gras afdalen.
Even RD over klinkerweg en dan voor kerk RA, Ritthemsestraat.
Tweede weg LA, Ritthemsestraat. Aan het eind op asfaltweg RA, nog steeds
Ritthemsestraat.
Je loopt onder het snelwegviaduct door en neemt dan de 2e afslag RA, Zandweg (richting
Ritthem).
Je loopt de bebouwde kom van Ritthem binnen en komt uit op de splitsing van de
Dorpsstraat en de Zandweg. Je kunt nu eerst even LA heen en weer de Dorpsstraat door
naar het mooie kerkje van Ritthem.
2. Ritthem - Fort Rammekens
Je neemt de 1e afslag RA, Louwerse's Wegeling, een schelpenpad omzoomd door
knotwilgen. Aan het eind RA (KP 94, Zuidwateringstraat) en RD over de brug. Als de weg
gaat stijgen neem je een asfaltweggetje RA, Schone Waardinweg. Met de bocht mee LA
en even verder via de trap de dijk op (KP 93).
Bovenop ga je LA via een overstapje de kruin van de dijk volgen tot een hek. Daar ga je
via de overstapjes en RD verder over de grasdijk. Aan het eind kom je op een rond
betonnen uitkijkpunt met infopanelen over de scheepvaart en de natuurwaarden van de
Westerschelde.
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Je gaat LA over een parkeerplaats en neemt de asfaltweg die rechts van de dijk naar
beneden gaat (Barentsweg). Je kunt eerst even RA door de klaphekken naar het intieme
uitzicht- en rustpunt.
Je daalt af en passeert camping/uitspanning Karnemelkshoek. In de bocht na de camping
ga je RD het brede graspad op, rechts van een smalle sloot. Aan het eind ga je RA via
een schelpenpad het Ritthemse bos in.
Bij de splitsing (KP 92) ga je RD. Links aan de kreek is een vogelobservatiepunt.
Toevoegen: Aan het eind ga je via de trap de dijk op.
Je daalt af naar het strand vol schelpen en resten van de afdichting van het dijkgat (puin,
caisson). Op het strand ga je LA. Bij eb kun je over het natte zand, bij hoog water houd je
de vloedlijn aan.
Je steekt het strand over tot aan het eind bij een dijkvoet van basaltblokken. Daar ga je
omhoog en volgt het smalle graspad bovenaan, met de zee rechts beneden.
Aan het eind steek je de asfaltplaat met fietspad over en gaat bij dijkpaal 723 via het
overstapje de dijk op. Op de kruin ga je RA en volgt deze, met zicht op Fort Rammekens
links beneden. Na de 2e bocht zie je rechts nog een stukje oernatuur, het laatste schor bij
Walcheren, dat nog rest na de verovering van het Sloe door het havengebied VlissingenOost. Aan het eind verlaat je de dijk via een overstapje. Nu ga je LA langs de slagboom
het toegangspad naar het fort in. Loop door naar de poort van het fort. Het fort is mogelijk
te bezoeken. Let op de bijzondere poort en de muurbloempjes.
3. Fort Rammekens-Arnemuiden
Vanaf de poort van het fort keer je terug naar de houten slagboom en gaat LA. Op het
kruispunt ga je LA de dalende asfaltweg op. Als deze klinkerweg wordt (KP 99) ga je
rechts de grasdijk op. Je steekt de autoweg over, en gaat RD weer een dijk op.
Dit is een oude zeedijk, ooit langs zeearm de Welsinge. De betonnen wand werd in WO II
als anti-tankwal aangebracht; je ziet ook enkele mangaten.
Aan het eind kom je via een overstapje op een asfaltweg en als deze gaat dalen ga je
rechts over de overstap (KP 47) de dijk weer op. Deze volg je, evenwijdig aan de
(Nieuwlandse)weg tot het eind. Dan via het overstapje de weg op. Aan het eind LA,
Koedijk. Na het viaduct ga je RD, langs KP 43. Op de kruising RD, dan afslag rechts
Stelledijk negeren. Tenzij je eerst voor een drankje naar De Kroo wilt (alle dagen open),
800 m. verder. Dan RA Stelledijk, 1e LA Boomdijk en weer retour om de route te
vervolgen. Na de boerderij ga je rechts het dijkje op en langs KP 42 RD.
Na de molen volg je de weg RA. Je gaat LA fietspad op naar de weg. Op de weg RA.
Bij KP 44 en infobord Nieuw- en St. Joosland steek je de weg over en gaat LA. Je volgt
het fietspad, onder 2 viaducten door. Dan de 1e afslag (bij KP 46) RA en meteen weer
RA, langs de huizen. Je gaat schuin links door hekjes het voetpad op. Je daalt via de trap
af naar de Veerdam. Aan het eind, bij de geluidswal, LA (Oudedijk). Je gaat de 1e LA en
weer 1e LA (Zaagmolenpolder). Je passeert de begraafplaats en een oude weegbrug.

Bij het haventje ga je rechts de grasdijk op om deze te volgen, langs het Arnekanaal, tot
Arnemuiden.
Ter hoogte van de molen zie je wat verder, links aan het water, de oude scheepswerf. En
mogelijk hoor je de befaamde klok al luiden!
Daar bij die de molen ga je, na het stalen hek, RA 2 stalen klaphekjes door en dan LA het
asfaltpad op, langs paardenstallen en moestuinen, met een doorkijkje op de oude
scheepswerf. Aan het eind, bij de rotonde ga je LA naar het dorp, tot de grote kruising bij
de supermarkt, RD en spoorweg over gaa.
4. Arnemuiden - Veere
Na de spoorwegovergang neem je de 2e RA, Veerseweg. Bij het einde van de
sportvelden ga je via overstapje het dijkje op. De kruising (Oranjepolderseweg)
oversteken en RD gaan, Blikkendijk. Links ligt een uniek stukje onverkaveld hollebollig
oudland. Na de bocht ga via overstapje RA een kronkeldijkje op, ooit zeedijk.
Aan het eind ga je na het overstapje RA over de asfaltweg. Beneden (KP 45) LA het
fietspad op. Na 100 m., bij markering, neem je RA het graspad naar het Veerse Meer.
Daar LA, water rechts. Na een overstaphek steek je het open veld schuin LA over. Na de
markering aan de bosrand neem je het overstapje en gaat op het fietspad (KP 46) RA.
Waar het fietspad naar rechts buigt ga je RD het graspad volgen. Aan het eind, vóór een
sloot ga je RA en steekt het fietspad over richting het meer. Daar LA en aan het eind LA
langs de monding van het Kanaal. Je volgt het fietspad RD (omhoog, omlaag en weer
omhoog langs bebouwing). Je steekt RA de sluizen over. Na de sluis ga RA (KP 11) naar
Veere.
Bij de kerk RA, Oudestraat en 2e LA, Markt.

Praktische informatie
Openbaar vervoer
NS station Arnemuiden, Bus Veere-Middelburg, zie 9292
Horeca
Oost-Souburg: Bakkerij Schrieks, Kanaalstraat 2a, T 0118-470711
Ritthem: Uitspanning Karnemelkshoek, Barentsweg 2, T 0118- 472683
Arnemuiden: Sjokadoo, Langstraat 46 , T 0610075322
Cafetaria De Buuzen, Nieuwlandseweg 6, T 0118-606890
Café Spoorzicht, Molenweg 1, T 0118-603341
Nieuw- en SintJoosland: De Kroo ruitersport, Boomdijk 1, T 0118-603380
Veere: Diverse aan Markt en Kaai
Logies: Oost-Souburg: B&B Papillon; bedandbreakfast.nl T 0627260077
Ritthem: B&B Sleepingarden; bedandbreakfast.nl T 0617996883
Arnemuiden: B&B Arnemuiden: bedandbreakfast.nl T 0613688624
Nieuw en Sint Joosland: B&B Hof Nieuwlandsrust;
hofnieuwlandsrust.nl T 0613688624
Veere: &B Dolfijn; aandekadeveere.nl T 0630600173
B&B bINNengewoon; booking.com T 0118-567382
Hotel De Campveerse Toren: campveersetoren.nl T 0118-501291

Achtergrondinformatie
Bijzonder in Oost-Souburg is de Karolingenburg, opgeworpen in de 10e eeuw ter
verdediging tegen de Vikingen. Aangekomen op de zeedijk kijk je over de Westerschelde
naar Zeeuws-Vlaanderen en op het havengebied Vlissingen-Oost. De vaargeul loopt hier
vlak langs, je ziet grote containerschepen van en naar Antwerpen gaan. Fort Rammekens
bewaakte in de 16e eeuw de toegang van het Havenkanaal van Middelburg. Hier hebben
zich heftige zeeslagen afgespeeld! Arnemuiden en Veere waren eeuwen geleden
belangrijke havenstadjes, die in de loop der eeuwen veranderden in vissersplaatsen. Tot
in 1961 de Veerse Gatdam werd aangelegd, waardoor het Veerse Meer ontstond. De
vissersschepen moesten toen uitwijken naar Vlissingen en Colijnsplaat. Arnemuiden
heeft nog een historische scheepswerf. Veere is nu een lieflijk monumentenstadje met
een jachthaven en veel gezellige horeca.

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).

