Vlissingen-Zoutelande
Auteur: Els van den Kerkhof
Scheepvaart, boulevards, zuiderstrand en duinpad
Al meteen zit je in maritieme sferen: de zeelucht, de havens, de sluizen en de krijsende
meeuwen.Je loopt Vlissingen tegemoet langs de Westerschelde, met zicht op de
spectaculaire scheepvaart. Je passeert monumenten ter herinnering aan de strijd aan het
eind van WO II. Na een verkenning van een stukje oud-Vlissingen, geboorteplaats van
beroemde vlootaanvoerders, klim je naar het Keizersbolwerk, om onder 'Michieltje' o.a.
de beloodsing van de schepen te aanschouwen. Je volgt boulevards en stranden, klimt
en daalt over duinpaden tot je, vanaf de hoogste duintoppen, Zoutelande ziet liggen. Het
beschutte zuiderstrand wordt De Zeeuwse Rivièra genoemd, en niet voor niets!
Routebeschrijving
1. Vlissingen
Met de rug naar het station ga je RD, over de tegelstrepen. Je steekt de sluizen over en
gaat schuin links de dijk op. Bovenaan RA, Groene Boulevard. Aan de overkant ligt
Zeeuws- Vlaanderen; links zie je de ferry naar Breskens.
Na de vijf kromme lantaarnpalen ga je schuin rechts het dijkpad op. Bovenaan kijk je uit
over een (voormalig) scheepswerfterrein en de vissershaven. Aan landzijde daal je af
naar de gerestaureerde verdedigingsmuur de 'Oostbeer', met infopunt. Dan RD omhoog
richting de molen. Je passeert diverse monumenten m.b.t. WO II. Hier was de aanlanding
van geallieerden voor de bevrijding van Walcheren.
Aan het eind van de dijk ga je LA de sluis van jachthaven over. Na het terras ga je RA en
daalt af, Nieuwendijk. Hier RA (even RD is het MuZEEum) en meteen LA , Sarazijnstraat.
Op de kruising RD (Even RA, Nieuwstraat, zijn voormalige woonhuizen van
vlootaanvoerders De Ruyter en Evertsen), Provooststraat en RD, Schuitvlotstraat. Je
komt langs de Sint Jacobskerk (Santiagobord!). Bij de kerk ga je LA, Kerkstraat. Je steekt
het plein (Bellamypark, ooit haven) RD over. Aan de overkant (zie even verder de
muurschildering) ga je LA langs Iguana en bijna aan het eind schuin RA, Beursstraat.
Aan het eind steek je oprit naar de Boulevard over en RA richting Kazematten. Zie links
de kade met de loodsboten. Bij de hoge muur kun je de trap links op voor prachtig uitzicht
rondom.
2. Boulevard
Je daalt de trap weer af en gaat LA de tunnel door langs de Kazematten
(soldatenverblijven uit de tijd van Napoleon). Aan het eind RA, de geasfalteerde glooiing
op. Na de ronde toren (Gevangentoren, oude stadspoort) ga je bij de kanonnen de
boulevard op en LA. Aan het eind van de bebouwing ga je LA het Nollehoofd op.
Aan het eind is het bamboe windorgel (Er tussen gaan luisteren als het waait!). Daar daal
je de pier RA af en steekt het strand over. Aan het eind ga je via de trap en het smalle
zandpad de dijk op. Je komt uit bij het monument ter herinnering aan de inundatie van
1944.
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Je gaat LA over het fietspad. Via de houten trap LA naar beneden en RA het strand op.
Na het 2e strandpaviljoen (Piet Hein) ga je via de trap het duin op. Bovenaan LA ga je het
duinpad volgen, afslagen negeren. Bij het eerste vuurtorentje (KP 51) neem je RA de
brede duinovergang.
4. Duinbos en hoogste duintoppen
Beneden ga je direct LA, langs een wit zomerhuizencomplex. Op een kruising RD, smal
pad in 't Waetermeschien. Voormalig waterwingebied tussen struweel van o.a braam,
vlier en meidoorn, met in mei-juni concerten van nachtegalen, ook overdag!
Op de kruising met betonpad (KP 50) ga je RD, gebied SBB. Wat verderop steek je een
asfaltweggetje over en gaat RD. Je komt langs een vroonweide (zoet duinmoeras) met
interessante flora, vlinders en libellen.
Aan het eind ga je het houten hek door, het schelpenpad op en het 1e pad LA (KP 22),
langs een bankje. Dan 1e pad RA, zie markering. Wat verder steek je het ruiter- en
fietspad over en vervolgt RD het schelpenpad, dat na de bocht tussen betonnen
elementen van een anti-tankwal uit WO II ligt. Op het fietspad ga je RA en na de houten
fietsenstalling LA via tegelpad en trap het duin op. Bovenaan RA, schelpenpad.
Je komt nu over de bijna hoogste duinen van Nederland. Zie de monding van de
Westerschelde in de Noordzee, Zoutelande laag gelegen achter de dijk en landinwaarts
heel Walcheren. Mogelijk scheren meeuwen en paragliders rakelings langs?
5. Zoutelande
Bij de trappen (KP 13) daal je LA af naar het strand, daar RA naar Zoutelande. Bij de
overgang met de stalen vlaggen ga je de dijk over. Beneden RA (Langstraat) en 2e LA
(Zuidstraat) en RD. Je steekt het Oranjeplein over naar bushalte Nieuwstraat.

Praktische informatie
ParkerenBij NS station Vlissingen, gratis
HorecaVlissingen: Seaside café De Punt www.facebook.nl/depuntvlissingen/ T 0118225459
Dishoek: Eetcafé Duinlust www.duinlustdishoek.nl T 0118-551534
Zoutelande: Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera www.zeeuwseriviera.nl T 0118-561807
Strand: Diverse, apr.-nov. dagelijks, nov.-apr. Weekend
TipsFilmfestival, september www.filmbythesea.nl
Straatfestival, juli straatfestival.nl
Zoutelande, finish Kustmarathon, oktober marathonzeeland.nl
MuZEEum Vlissingen, ww.muzeeum.nl

Achtergrondinformatie
De route volgt de zuid-west kust van Walcheren. Hij begint bij het NS station en de ferrry
naar Breskens. Over de Groene Boulevard loop je naar Vlissingen, strategisch gelegen
aan de monding van de Westerschelde, de oorlogsmonumenten getuigen hiervan. Het
kleurrijk gerestaureerde oud-Vlissingen herbergt het maritieme verleden, evenals het
MuZEEum. Verder volg je de kust, in de zomer populair bij badgasten, zie ook de
strandhuisjes, in de winter bij wandelaars. Vanaf het hoge duinpad is er een prachtig
uitzicht over heel Walcheren.

Dit is één van de 17 afwisselende wandelingen uit de wandelgids 'Zeeuwse
Zwerftochten', die een goed beeld geven van de veelzijdigheid van Zeeland.
Deze wandelgids is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

