Domburg-Zoutelande
Auteur: Els van den Kerkhof
Noordzeekust, zeedijk, Westkapelle, kreek, duin en strand
Deze route is een onderdeel van het Rondje Walcheren.Hij loopt om de meest westelijke
punt van Walcheren. Vanuit Domburg neem je het golvende duinpad langs het
Noordzeestrand. Na een doorsteekje door een nieuw vogelgebied kom je op de
Westkapelse Zeedijk, één van de zwaarste dijken van Nederland. Beneden je ligt het
dorp, goed beschermd tegen de zee die hier enorm tekeer kan gaan. Je passeert Dijk- en
Oorlogsmuseum Het Polderhuis, doorkruist het dorp, kijkt op tegen de vuurtoren (soms te
beklimmen) en komt langs de Grote Kreek. Dan volgt nog een duin- en strandwandeling
langs de monding van de Westerschelde, om uit te komen in Zoutelande.
Routebeschrijving
1. Domburg-Westkapelle
Van bushalte Singel ga je schuin rechts de Stationstraat in. In de winkelstraat RA, je
passeert de kerk. Na De Roode Leeuw ga je LA (Noordstraat). Aan het eind steek je over
en gaat het stijgende pad op.
Bovenaan bij het Badpaviljoen ga je LA de Boulevard van Schagen volgen, zee rechts. Je
beklimt de Hoge Hil (uitzichtspunt), steekt deze RD over en daalt af, om naar rechts het
duinpad te gaan volgen richting Westkapelle. Je passeert de golfbaan en KP's 11 en 35.
Alle afslagen negeren.
Bij KP 32 zie je links beneden de hotelvilla Woestduyn liggen en ga je LA de trap af naar
het fietspad.
Je steekt de (Schelp)weg over en gaat RD de Hogeweg in, tussen de vogelplassen door.
Dan neem je bij de 1e RA, Oude Zandweg, het onverharde ruiterpad rechts naast de
weg. Afslag bij KP 31 negeren.
Aan het eind ga je RA op een asfaltweg en via de trap de dijk op, naar het Moluks
monument. Je steekt de (Schelp)weg over (KP 62). Je staat nu op de Westkapelse
zeedijk, de meest westelijke punt van Walcheren, met rechts het IJzeren Torentje en een
vogelobservatiepunt. Je gaat LA de dijk volgen, water rechts. Je passeert De Westkaap
(H).
2. Westkapelle-Zoutelande
Aan het eind, in de bocht bij de tank (KP 61), ga je LA via Liberty Bridge naar beneden.
Je loopt langs het Polderhuis langs (horeca en museum) en gaat RA (Zuidstraat). Je
loopt deze uit tot de vuurtoren (KP 63). Bij de toren ga je RA de drukke (Grind) weg op.
Dan de 2e RA, Charlie Tooropstraat.
Voor de appartementen ga je LA en na nr. 4 RA naar de kreek. Bij het water ga je RA en
volgt het voetpad om de kreek heen tot een kruising van paden. Dan ga je scherp RA
richting radartoren KNRM. Je steekt de parkeerplaats over, gaat de trap op en neemt LA
een trap naar het duinpad en gaat dit volgen, zee rechts.
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Na de afdaling ga je op het geasfalteerde fietspad RA, met de bocht mee. Na de
fietsenstalling aan je rechterhand ga je op de splitsing RA omhoog en neem je de
duinovergang naar het strand. Je komt uit bij strandpaviljoen Scheldezicht. Daar ga je
naar links en wandelt langs het strand (zee rechts) richting Zoutelande.
Bij paviljoen de Branding ga je de basaltglooiing volgen en LA de trap naar de Boulevard
op. Dan ga je RA langs het beeld van de Marathonloper naar de stalen vlaggen van de
dijkovergang van Zoutelande. Bushalte Nieuwstraat is aan het Oranjeplein.

Praktische informatie
Openbaar vervoer
Bus Middelburg-Domburg en Zoutelande-Middelburg, zie 9292
Horeca
Domburg: diverse aan de Markt
Badpaviljoen, Boulevard van Schagen, T 0118-582405
Strandpaviljoens
Westkapelle: Het Polderhuis, Zuidstraat 154, T 0118-570700
Kasteel van Batavia, Zuidstraat 143, T 0118-571371
Zoutelande:Eetcafé De Babbel, Langstraat 1, T 0118-566284
Het Verschil, Willibrordusplein 18, T 0118-561667
Logies:Westkapelle:
Hotel Pieter de Coninck; hotelwestkapelle.nl
B&B Frankrijk Noord; frankrijk-noord.nl
B&B Binisa; bedandbreakfast.nl
Zoutelande:
Hotel het Verschil; hotelhetverschil.nl
Duinhotel Haga; duinhotelhaga.nl
B&B Witvliet; bb-witvliet.com, T 0118-561428 / 0610099045
Achtergrondinformatie
Dit is een wandeling met grootse vergezichten, die al beginnen op de Hoge Hil in
Domburg. Je overziet de Noordzee en de rijen paalhoofden. Vele kunstenaars (o.a.
Mondriaan en Toorop) wisten/weten deze kust te waarderen om het befaamde Zeeuwse
licht. Landinwaarts doemen vele kerktorentjes op en de vuurtoren van Westkapelle. Bij
helder weer kun je ook de Lange Jan van Middelburg zien en de Oosterscheldekering
met de grote windmolens. Westkapelle, eeuwenlang een dijkwerkersdorp, is een verhaal
apart. In Het Polderhuis kom je er alles over te weten. Het dorp heeft veel geleden in WO
II. De Grote Kreek is een restant van de inundatie in 1944, toen de kust van Walcheren
op vier plaatsen werd gebombardeerd en het binnendringende zeewater de Duitsers
verdreef. Boven op het duinpad kijk je op de naar binnen gebogen dijk die het
bombardementsgat heeft afgedicht.

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).

