Veere-Domburg
Auteur: Els van den Kerkhof
Veerse Meer, Noordzeekust, duinbos Oranjezon en de Manteling
Deze wandeling maakt deel uit van het Rondje Walcheren.
Je start op de Markt in Veere en passeert daar het mooie oude stadhuis. Je loopt over de
Kaai, langs de fraaie gevels van eeuwenoude handelspanden. Via de ophaalbrug ga je
naar het Napoleontische bolwerk de Stenen Beer. Dan loop je over de dijk langs het
Veerse Meer en daal je af naar het bos- en krekengebied, een restant van de inundatie in
1944. Bij de Veerse Gatdam aangekomen steek je over naar het Noordzeestrand.
Vervolgens wandel je door het natuurgebied Oranjezon en doorkruis je het bosgebied De
Manteling, met diverse buitenplaatsen, om via het duinpad uit te komen in Domburg.
n.

Routebeschrijving
1. Veere ?â?? Veerse Gatdam
Met je rug naar de entree van het oude stadhuis op de Markt ga je LA de Kaai op. Dan
RA de ophaalburg over en RD Bastion in. Je gaat LA door de opening in de haag RD het
grasveld over naar de wal. Je gaat de poortdeur de Stenen Beer in (KP 74). Boven ga je
het houten hekje door en RD het de dijk op langs het Veerse Meer, water rechts.
Na passage van een hek steek je bij de jachthaven en oorlogsmonument de weg
(Polredijk) over naar het info-uitzichtpunt boven de kreek.
Je gaat nu door het Veerse Bos de gele pijlen van het KP netwerk volgen.
Je daalt af via de trap en neemt het pad rechts langs de kreek, water links. Aan het eind,
bij de wandelwijzer en KP 15 ga je RA de klinkerweg op. Dan 1e LA het brede bospad in.
Op splitsing ga je RD, langs de slagboom het Veerse Bos in. Afslag RA negeren.
Op splitsing ga je LA en met bocht mee naar rechts. Op splitsing (KP 35) ga je RA en de
drijvende brug over. Dan de afslagen LA en RA negeren. Je gaat het stijgende pad naar
het grasveld op en steekt de parkeerplaats over.
Aan het eind (KP 95) ga je RA de asfaltweg op. Dan 1e LA weer het bos in en meteen na
de slagboom LA. Na het kreekje ga je op splitsing RA. Brede afslag RA negeren en met
de bocht mee LA gaan.
Na de slagboom verlaat je het bos en gaat via de trap omhoog naar de autoweg
(Polredijk). Deze steek je over om RD het hek door te gaan naar de dijk langs het water.
Rechts is het Veerse Meer, links een inlaag. Je volgt de dijk tot een klaphek (KP 93) bij
bosschages. Hierdoor ga je RA en komt via een bospaadje bij het Veerse Meer. Nu ga je
LA de oever volgen, water rechts, eerst over gras, wat verder over een asfaltpad en over
een strandje met daghuisjes.
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Aan het eind neem je de tunnel onder de autoweg door. Bovenaan steek je de
parkeerplaats over en gaat de Veerse Gatdam op. En dan, het uitzicht over zee!
2. 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)
3. Oranjezon en strand
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). Gratis gidsje is te verkrijgen in de
Expositieruimte.
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.
VÃ?Ã?r 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 LA.
Op een grote splitsing ga je RA, het stalen hek door en het duin over. Bovenaan volg je
LA een lang pad naar beneden. Op het strand ga je LA, zee rechts. Bij paviljoen De
Piraat ga je het duin over.

4. De Manteling - Domburg
Voor de parkeerplaats ga je RA het stalen hek door (KP 94) het schelpenpad op.
Je passeert een klaphek van SBB en even verder nogmaals. Aan het eind ga je op een
splitsing LA (richting Berkenbos), daarna 1e RA een smal zandpad in.
Bij infobord over Bijen steek je het schelpenpad schuin over richting Oostkapelle.
Je gaat RA het witte hek van Berkenbosch door, de lange laan van grillige beuken en
eiken in.
Aan het eind op driesprong ga je RA, steekt het ruiter- en fietspad over en gaat RD hek
van SBB door. Op een driesprong ga je LA het duinpad op en het wildrooster over. Bij de
picknickset (KP 93) LA.
Je loopt nu langs door de zeewind schuin geschoren begroeiing. In het bos steek je het
pad over en gaat RD het bospad in. Aan het eind ga je LA en direct RA over de stenen
brug. Daarna meteen LA en weer LA en 2 maal een stalen bruggetje over. Aan het eind
ga je LA en meteen RA. (Je ziet daar Natuurmuseum Terra Maris met horeca).
Het pad met bocht rechts aanhouden, dan 1e LA en weer een bruggetje over. Op de
driesprong ga je LA. Je volgt dit pad volgen tot de asfaltweg, steekt deze over en gaat het
zigzag-hek van landgoed Hoogduin door. Je volgt het pad RD, o.a. over een brug tussen
afrastering. Aan het eind ga je LA. Hierna op splitsingen rechts aanhouden, het pad gaat
licht stijgen. Aan het eind ga je LA het duinpad op, door een rood-wit hek, richting
Domburg. Verderop het tegelpad volgen.
Op het boulevardplein, bij strandpaviljoen Stenen Toko, ga je LA naar beneden naar het
stadje. RD aanhouden (Badstraat). Direct na het pleintje met bomen ('t Groentje) en ga je
RA de hoofdstraat in (Ooststraat). RD kom je op de Markt.

Praktische informatie
Openbaar vervoer
Bus Middelburg-Veere en Domburg-Middelburg, zie 9292
Horeca
Eeterij Suster Anna, Markt 8, Veere T 0118-501557
Strandpaviljoens Vrouwenpolder
Uitspanning Oranjezon, Kon. Emmaweg 8, Vrouwenpolder T 0118-594735
MuseumcafÃ? De Orangerie, Oostkapelle T 0118-582620
Strandpaviljoens Domburg
Logies:Vrouwenpolder: Nachtje in de kerk; bedandbreakfast.nl T 0118-234111
Oostkapelle: Strandhotel Bos en Duin; hotelbosenduin.nl T 0118-583110
StayOkay Kasteel Westhove; stayokay.com T 0118-581254
Domburg: B&B de Lijsterhof; naarzeeland.nl T 0118-582206
Hotel Domburg4You; domburg4You.nl T 0118-746736
Tip
- Toegang natuurgebied Oranjezon kost ? 1,- p/p. Gratis op vertoon van lidmaatschap
van een Nationaal Landschap

Achtergrondinformatie
Deze afwisselende tocht brengt je van het monumentale stadje Veere in de levendige
badplaats Domburg. Je ervaart de ruimte rondom al op de dijk langs het Veerse Meer,
maar vooral boven op de Veerse Gatdam. Daar heb je een fantastisch uitzicht over de
Noordzee, langs de Walcherse kustlijn, op de Kop van Schouwen, op de
Oosterscheldekering met de windmolens en over het Veerse Meer. Je loopt over brede
stranden, vaak met de neus in de wind. Wat meer beschut is het in het Veerse bos,
duingebied Oranjezon en het bos van De Manteling, die niet voor niets zo heet.
Oranjezon is een voormalig waterwingebied, dat nu in beheer is bij Het Zeeuws
Landschap. Beklim er zeker de uitkijktoren! Domburg was begin vorige eeuw al bekend
als kuuroord, Ã?n, door het Zeeuwse licht, bij kunstenaars.

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).

