Wandelroute – Zeeland – DR 2015.01
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 22 km lange lijnwandeling met het station
Middelburg als beginpunt. Het eindpunt is het centrum van Domburg. De verdeling
verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 85/15.
Tijdens de wandeling maakt u gebruik van enkele trekpontjes om over een brede watergang
de andere oever te bereiken. In geval van (aanhoudend) winterweer is het gebruik maken
van deze pontjes (nagenoeg) onmogelijk. Wandelen over het ijs is doorgaans gevaarlijk.
De route is op de kaart te bekijken via http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1452715.
OV naar Middelburg en van Domburg
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van de vervoerders:
 www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Middelburg.
 www.connexxion.nl voor de bus tussen Domburg en Middelburg.
Wandelroute
De beschreven wandeling begint bij het station Middelburg en eindigt bij Domburg, halte.
1. Steek na het verlaten van het station de Kanaalweg over en wandel via de Stationsbrug

de Stationsstraat in. Al snel volgt de Koningsbrug; ga hier LA, Houtkaai. Deze gaat over in
de Turfkaai1, die in de Nieuwe Haven en die ten slotte in de Hoogstraat.
2. De Hoogstraat komt uit op de Varkensmarkt; steek deze rechtover en wandel verder via

de geleidelijk naar linksdraaiende Koestraat. Steek na het kruisen van de Roosterstraat
de Koestraat over en wandel via het rechts van deze straat liggen wandel-/fietspad
verder.
3. De Koestraat komt uit op de Geertebrug. Na deze brug maakt het fietspad een bocht

naar rechts en daarna naar links om onder de weg voor de auto’s door te gaan. U houdt
daarbij de supermarkt rechts van u.
4. Wandel RD naar het voetpad over (het) Bolwerk. Eenmaal op Vlissings Bolwerk heeft u al

snel een breed water links van u, Poelendaelevest. Het voetpad buigt met het water naar
rechts en komt uit bij de Lange Viele Buitenbrug. Ga de brug over en sla RA,
Langevielesingel.
5. Blijf deze singel volgen tot het Griffioenpad, LA. U heeft u de Domburgse watergang

rechts van u.
De wandeling volgt in grote trekken steeds deze watergang. Een aantal keren steekt u het
brede water over om via de andere oever verder te wandelen.
6. Na een paar honderd meter maakt het Stadsbruggetje het mogelijk om naar de andere

oever te lopen. Na de brug LA, Domburgsepad.
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De naar rechts gaande zijstraten brengen u in de belangrijkste winkelstraat, Lange Delft en op de Markt.

1

7. Het voetpad komt uit op de drukke Laan der Verenigde Naties. Steek deze weg over en

ga RA om na 25m LA af te gaan, President Kennedylaan.
8. Na een kleine 200m loopt deze laan ogenschijnlijk dood. Aan het eind begint echter een

kort voetpad dat naar het Laurens Stommespad brengt. Ga op dit pad RA. Het pad vormt
de grens tussen de bebouwing rechts en het polderland rechts. Meer naar het westen
zijn de duinen al zichtbaar.
9. Blijf het pad volgen tot net voorbij een groot agrarisch bedrijf; ga bij knooppunt (KP) 83

LA, Cleene Hoogeweg (wordt verderop onverhard). Bij een grote boom gaat het pad over
in een graspad en komt uit bij de Domburgse watergang, waar het eerste trekveer op u
wacht. Trek uzelf naar de overkant en ga RA. Op naar KP 74.
Vanaf hier tot in Domburg volgt de wandeling de meeste tijd de rand van akkers. Reken in
het winterhalfjaar op dat er zich regelmatig zware klompen klei aan de wandelschoenen
gaan kleven. Voor het duiden van de route geeft het vermelden van de knooppunten houvast.
Gele pijlen op een groen vierkant, bevestigd op houten palen, geven een verandering van
richting aan.
10. Van KP 83 bij het begin van de Cleene Hoogeweg gaat de wandeling naar KP 74.

Vervolgens naar KP 72, via het tweede trekveer naar 41, via Poppendamme naar 94, via
Mariekerke naar 61 via het derde trekveer naar 62, 31, 23, langs Aagtekerke naar24, via
het Kalfhoeksepad (klinkerpad) 25, 85.
11. Bij invallende duisternis kunt u vanaf KP 25 ook de verharde Westhovenseweg naar KP

85 volgen.
12. Vanaf KP 85 RA naar 92, 93, LA overgang bos/duin via 84 richting KP 11. Zie verder punt

14 e.v.
13. Vanaf KP 85 LA, Domburgseweg/N287 tot bij het Museum voor natuur en landschap,

Terra Maris. Ga hier RA, Duinvlietweg, en wandel tot de T-splitsing. Ga LA en zoek bij de
eerstkomende strandafgang het Noordzeestrand op. Loop met de zee rechts van u
richting (de lampjes van) strandpaviljoen Strand 90.
14. Ga direct voorbij het paviljoen naar links en via de strandopgang Strand Domburg het

duin op. Eenmaal boven RA. Van links komt de wandelroute vanaf KP 84 richting KP 11.
15. Weg gaat over in de Boulevard van Schagenweg. Negeer de naar links gaande bochtige

Nehalenniaweg en de Badstraat.
16. Neem nu het eerste pad naar links. Het maakt een bocht naar rechts, meteen daarna een

naar links en komt uit op de Noordstraat. Nu steeds RD.
17. Loop RD tot de kruising met de Markt (rechts) en de Ooststraat (links). Sla voor de

snellere lijn 52 naar Middelburg station de Ooststraat in en houdt de rechterkant aan. Op
een gegeven moment buigt het pad met de naam Boterkapel naar rechts. Het pad draait
naar links en komt uit op de Schuitvlotstraat. De gelijknamige halte is in de directe
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nabijheid.
18. Voor de langzamere lijn 53 over Westkapelle en Zoutelande wandelt u op de kruising

genoemd in punt 17 RD. De inmiddels Zuidstraat geheten straat komt uit op de Singel,
RA. Na ongeveer 150m bent u bij de aan de overzijde gelegen, wederom gelijknamige
halte.
LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Horeca
In Middelburg en Domburg is keus aan horecavoorzieningen groot; onderweg zijn er – zeker
op zondag – nauwelijks mogelijkheden om wat te eten of te drinken. Wij dineerden in
Domburg in het jaar rond geopend strandpaviljoen Strand 90.
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