Burgh-Haamstede
Auteur: Els van den Kerkhof
Brede duinen en stranden, bos, meertjes, ringwalburg, slot
Deze route loopt door het brede duingebied van de Kop van Schouwen, door bos, over
blonde duintoppen, langs de zee en door mooie plaatsjes. Je start in Burgh op de
ringwalburg uit de Vikingtijd. Na het charmante kerkplein kom je al snel in de open
Zeepeduinen, beheerd door Natuurmonumenten. Bij de uitkijktoren kunt je kiezen,
afhankelijk van het broedseizoen, voor het mooie bos met duinmeertjes of de dynamische
Meeuwenduinen. Je komt uit bij de zee met de brede, stille stranden en loopt daarna
beschut door het struweel van de Verklikkerduinen. In Haamstede is, behalve
aantrekkelijke horeca, ook een fraai slot.
Routebeschrijving
Vanaf de bushalte loop je richting de fietsenwinkel en daar LA het parkeerterrein op.
1. Burgh
Je verlaat de parkeerplaats achter in de hoek via houten hekjes en gaat RA
(Leliëndaleweg). Na de slagboom RA via het houten pad de ringwalburg op. In het midden
(KP 43) RA (Hooge Burgh). Aan eind LA, voor een rondje rond de kerk, over de met
perenbomen beplante Burghse Ring, tot je weer uitkomt in de Kerkstraat. Even RA is
Museum met expo over de ringwalburg en infopunt Klapbanke. Nu LA en 1e LA,
Duinwegje. Je passeert Noorse geschenkhuizen van na de Watersnood 1953. Op
splitsing LA langs afrastering (KP 44). Wat verder RA door houten klaphek (KP 45), de
Zeepeduinen in.
2 . Zeepeduinen
Je volgt de groen-witte markering over een half begroeid breed zandpad door open duin .
Op een splitsing met twee routepalen ga je de witte paalkoppen volgen en gele pijlen
richting KP 61. Na een stalen klaphek kom je bij een betonpad (KP 61). Hier RA en RD,
de bospaden negeren. Je passeert fietsenrekken en een slagboom, het asfalt wordt een
oplopende klinkerweg. Bij de uitkijktoren kun je kiezen, afhankelijk van het broedseizoen
en je voorkeur voor een pittige route door open duingebied (3a) of meer beschut door het
bos (3b).
3a. Van 15 juli tot 15 maart: Duinroute
Vóór de uitkijktoren (KP 60) RA het zandpad op. Op kruising RD, afdaling vervolgen. Bij
picknickbank RD breed zandpad op, bocht naar links aanhouden (gele pijlen volgen). Op
splitsing RD, zandpad. Dan daal je af door mul zand. Door klaphek RA de
Meeuwenduinen in. Je gaat nu de markering groene pijlen op oranje bordjes volgen. Het
is een pittige route van 3 km. door mul zand over toppen en door valleien, met weidse
uitzichten. Aan het eind bij verhard pad (KP 21) LA naar duinovergang. Rechts zie je de
vuurtoren van Haamstede. Op het strand RA, 1 km. tot strandtent De Strandloper.
3b. Van 15 maart tot 15 juli (broedseizoen): Bosroute
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Vóór de uitkijktoren LA het zandpad op. Zijpaden negeren, gele pijlen volgen. Op driesprong
LA. Je ziet rechts beneden een duinmeer. Bij splitsing RD de zandweg omhoog op. Na
afdaling komt er een tegelpad bij. Bij splitsing (met watermeters en bank) het tegelpad
blijven volgen, afslagen links negeren. Op splitsing, bij Corsicaanse-Den-tegel, ga je het
onverharde pad rechts op. Aan het eind, bij het meer (KP 50) RA richting zwart huisje. Bij
richtingaanwijzer RD richting Strand. Via een mul zandpad ga je het duin over, afslagen
negeren. Op het strand RA, 4 km tot strandtent De Strandloper.
4. Verklikkerduinen
Bij De Strandloper ga je het duin over. Over de top, na een bank, bij een
elektriciteitskastje, ga je LA een smal duinpad in. Je volgt dit fraaie pad tussen gevarieerd
duinstruweel, zo'n 2 km. Je passeert een stalen hek, gaat aan eind op betonpad LA en na
20 m. RA, duinpad. Bij volgend betonpad (KP 90) LA. Op het strand RA, zo'n 1,5 km.
Naar mate je verder komt zie je, in de ronding van de kop van het eiland, zee en duin zich
van elkaar verwijderen. Je kijkt uit over de voordelta, met een dynamiek van aan - en
afkalvende zandbanken, drijfzand en duinvorming.
Bij het 2e waarschuwingsbord 'Gevaarlijke zandbank' rechts aanhouden, tussen witte
paalkoppen. Je loopt tussen miniduintjes over een weidse strandvlakte. De duinvoet
aanhouden, tot je ineens rechts de brede duinovergang ontwaart. Je gaat daar het duin
over ( met uitzicht de Kop rond) en RD het betonpad volgen. Wat verder loop je tussen
campings door. Na een slagboom ga je RD, Maireweg. Na een volgende slagboom bij
rotonde, RD de fietsweg op.
5. Haamstede
Aan het eind, bij bebouwde kom LA (J.J. Boeyesweg). Na 1 km., aan het eind, RA
(Vroonweg). Aan het eind de grote weg (Kloosterweg) oversteken en LA het voetpad
opgaan. Aan het eind RA Haamstede in en gaat RD door de hoofdstraat, richting kerk.
Net voor de kerk passeer je Slot Haamstede. (Afkorting: bushalte bij de kerk)
Net na het Slot (KP 47) ga je een smal pad naast de slotmuur in. Je loopt langs de
afrastering, volgt de slotgracht met de bocht mee tot bij een houten schutting. Daar LA en
bij de weg RA (Weststraat). Bij Pannekoekenmolen (KP 42) LA, na de molen een
parkeerplaats over en aan het eind RA naar het startpunt.

Praktische informatie
Parkeren Leliëndaleweg Burgh Haamstede, gratis
HorecaBurgh: In de Soete Suikerbol www.bakkerijindesoetesuikerbol.nl
T 0111-651321
Bakker Sonnemans www.burgh-haamstede.nu/bakkerij-sonnemans/ T 0111-651429
Hotel Brasserie Burgh www.brasserieburgh.nl T 06-10834296
Cafetaria Verhage www.verhage.nu T 0111-653179
Pannekoekenmolen De Graanhalm www.pannekoekenmolen.nl
T 0111-652415
Strand: De Strandloper www.strandpaviljoendebuurman.nl
T 06-13506326
Haamstede: Lunchroom La Baguette
www.labaguette.restaurant T 0111-658666
TipsMuseum Burghse Schoole en Klapbanke, Kerkstraat 3, T 0111 651529
Strao (pootjebadende paarden), maart www.straoburghhaamstede.nl

Kunstschouw, juni www.kunstschouw.nl
Start Kustmarathon, oktober www.marathonzeeland.nl
Achtergrondinformatie
Aan de westkust van Schouwen was 5000 jaar geleden al bewoning op een hoge
duinrand. Deze nederzetting verdween na 1000 jaar onder stuifzand. Ook van latere
bewoning zijn sporen bewaard gebleven. Zo getuigt de ringwalburg bij Burgh van de
Vikingdreiging in de vroege Middeleeuwen.
De kop van Schouwen heeft uitgestrekte bos- en duingebieden. De Zeepeduinen zijn
open binnenduinen met duingrasland en natte valleien. Om ze open te houden eten zo'n
100 shetlandpony's alle jonge opschot weg. De Meeuwenduinen bij de zee bestaan uit
glooiende, dynamisch stuivende zandvlakten met hoge toppen en diepe valleien. Het
gebied is afgesloten in het broedseizoen. In het noordwesten liggen de Verklikkerduinen.
Deze groeien nog steeds aan, goed te zien aan de miniduintjes aan de voet van het duin.
Hiervoor ligt het immens brede Verklikkerstrand met zijn gevaarlijke zandbanken.

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).

