Zoutelande-Vlissingen/Souburg
Auteur: Els van den Kerkhof
Hoogste duintoppen, duinbos, strand, maritiem Vlissingen
Deze route is een onderdeel van het Rondje Walcheren.
Na een stukje strand bij Zoutelande ga je bij paviljoen De Zeeuwse Rivièra het duin op.
Je komt nu over de bijna hoogste duinen van Nederland (54 m.), met een fantastisch
uitzicht. Zie de kustlijn met de paalhoofden en kijk aan de landzijde eens rondom over het
hele 'eiland'... Je daalt af om landinwaarts door een voormalig waterwingebied te gaan,
een mooi natuurgebied. Daarna kies je weer de zeekant, met eerst duinpad en later
strand. Via het Nollehoofd ga je de Boulevards van Vlissingen op. Via de Groene
Boulevard loop je naar NS Vlissingen. Of je doorkruist een stukje oude binnenstad en het
in ontwikkeling zijnde Scheldeterrein. Langs het Kanaal kom je bij statiom VlissingenSouburg. Of je gaat langs de Groene Boulevard naar station NS Vlissingen.

Routebeschrijving
1. Zoutelande - Dishoek
Vanuit Zoutelande ga je de dijkovergang met de stenen vlaggen op. Je gaat LA bovenop
de dijk, langs infobord over scheepvaart. Bij het speeltuintje daal je af naar het strand en
gaat LA, zee rechts. Bij het eerstvolgende strandpaviljoen, De Zeeuwse Rivièra, ga je de
trap op. Bovenaan ga je 2 x RA en komt dan op het duinpad, zee rechts.
Aan het eind ga je LA de trap af naar de landzijde. Beneden bij de camping, ga je RA.
Je passeert de betonnen Tankversperring uit de Atlantic Wall uit WO II.
Daarna 2e pad RA en RD gele pijl volgen. Einde pad LA, gele pijl volgen. Je komt nu over
een breed bospad. Aan het eind (KP 22) ga je RA langs het fietspad. Je steekt dit over en
gaat RD het houten klaphek door, het bospad in. Even verder kom je langs natte
vroonweiden. Je steekt de asfaltweg over het gaat het onverharde pad van het
voormalige waterwingebied 't Waetermeschien in, tussen duinstruweel.
Je steekt het betonpad over (KP 50). Je negeert de afslag LA en gaat op het kruispunt
RD het schelpenpad op naar de witte huizen. Na passage van dit vakantiedorp ga je op
het plein RA het duin op. Na een kleine afdaling ga je LA het duinpad op (KP 51), zee
rechts.
2. Dishoek-Vlissingen
Je volgt het duinpad. Waar het pad linksaf naar de asfaltweg gaat ga je RA een trapje op
en vervolgt het pad, tot de duinovergang bij het witte hotelcomplex links beneden. Je gaat
scherp RA, naar paviljoen Piet Hein, en LA verder over het strand. Je volgt dit tot het in
zee uitstekende Nollehoofd bij Vlissingen.
3. Vlissingen
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Bovenaan is rechts Het Windorgel (even luisteren!). Je gaat nu naar de boulevards en
deze volgen tot de oude ronde Gevangentoren. Hier daal je schuin RA naar de
asfaltglooiing.
Aan het eind, bij de houten palen van het Roeiershoofd, ga je LA de poort van De
Kazematten in. Aan het eind ga je RA en even de trap op naar het Keizersbolwerk voor
het uitzicht. Je gaat de trap weer af en gaat RD langs het haventje met de loodsboten. Je
komt dan op de Nieuwendijk.
Nu keuze uit de wandeling naar station NS Vlissingen of NS Souburg (m.n. voor wie het
Rondje Walcheren compleet wil afronden).
a. Naar NS Vlissingen
Je gaat RA langs de muren van het haventje richting restaurant. Je loopt hier LA omheen,
gaat over de sluisjes van de jachthaven en komt dan op de Groene Boulevard. Deze volg
je, langs de molen, tot het eind bij De Punt. Hier ga je LA en RD de sluizen over. Daar is
station Vlissingen NS.
b. Naar NS Souburg
Je gaat RA en meteen LA de Sarazijnstraat in. Op kruispunt (KP 13) RA, (Nieuwstraat)
(met huizen waar zeehelden De Ruyter en Evertsen op nrs. 13 en 40 hebben gewoond)
Nu 1e LA Dortmanstraat, en dan 1e RA, Groenewoud en Plein Vierwinden. Je steekt de
Walstraat over en loopt het Groenewoud uit tot de splitsingen. Je gaat RD langs de
huizen links. Je komt nu bij de dokken van de voormalige Koninklijke Maatschappij De
Schelde, de kurk waar Vlissingen 125 jaren op dreef. Je loopt rechts om het Dokje van
Perry heen. Bij het water van de kade ga je RA, water links.
Je gaat LA de brug over en RA. Je volgt het fietspad om de autoweg over te steken.
Daarna LA, zoveel mogelijk de waterkant volgen. Bij de ophaalbrug steek je de weg over
en gaat meteen RA de brug over. Daarna meteen LA de fietsweg langs het Kanaal door
Walcheren gaan volgen. Na 2 km ben je bij NS station Oost-Souburg. Voor eerst nog een
bezoek aan De Vriendschap (dorpscafé) ga je voor het station even RA de Kanaalstraat
in.

Praktische informatie
Horeca
Zoutelande: Strandpaviljoen De Zeeuwse Rivièra, T 0118-561807
Dishoek: Eetcafé Duinlust, Dishoek 18, T 0118-551534
Vlissingen: Brasserie BLVD, Boulevard Evertsen 9, T 0118-853035
De Punt, Piet Heinkade 95, T 0118-225459
Oost-Souburg: Café De Vriendschap, Kanaalstraat 84, T 0118-461264
Indonesisch restaurant Bandoeng, Kanaalstraat 53, T 0118-462260
Logies:Dishoek: Pension Duinlust; duinlustdishoek.nl, T 0118-551534
Vlissingen: Villa Hotel Vlissingen, villahotelvlissingen.nl T 0652438804
B&B De Kleyne Wereld, dekleynewereld.nl T 0617563863
Belgische Loodsensociëteit; bsoos.nl T 0118-413608
Hotel Truida; hoteltruida.nl T 0118-412700

Achtergrondinformatie
De wandeling voert je langs de zgn. Zeeuwse Rivièra. Deze naam geeft het weldadige
van deze kust aan: gelegen op het zuiden, beschut achter de duinen tegen koude
noordenwind en met de weerkaatsing van het zonlicht op de zee. Dit alles zorgt voor een
aangenaam strandklimaat. Het hele jaar door wordt hiervan genoten door wandelaars en,
op mooie zomerdagen, door badgasten. Van april tot oktober wordt er geleefd in en om
de strandhuisjes.
Onder de duinen, vanaf Dishoek (Dijkshoek) tot Vlissingen, ligt al eeuwen een dijk, die
verdwenen is onder opgewaaid zand en daardoor oogt als duin. Het deel tussen
Westduin en Vlissingen is een aantal jaren geleden door het waterschap versterkt en
verbreed. De onderliggende dijk is verzwaard, hij is overslagbestendig gemaakt met
kunststof doek en steentjes, bedekt met zand en ingeplant met helm. Het is, naast een
veilige zeewering, ook een mooi (wandel)duingebied geworden.

Bijzonder is dat de vaargeul dicht langs de kust loopt, waardoor enorme zeeschepen je
rakelings kunnen passeren, met name op het Nollehoofd. Aan het eind van de Vlissingse
boulevards, bij het standbeeld van Michiel de Ruyter, kun je mogelijk iets van de
beloodsing van de zeeschepen zien. Zo duik je meteen in de nautische sfeer van
Vlissingen...

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).

