
Routebeschrijving Op Verkenning Roodewijk -Goes 
 
Deze Op Verkenning beschrijft een 15 km lange rondwandeling  vanaf de bushalte Roodewijk  (bus 31 
en 132) naar station Goes. De wandeling kan ook na 9 km worden beëindigd in Wilhelminadorp, bij 
de halte van buurtbus 582. De buurtbus rijdt niet in het weekend, dan is er de haltetaxi.  
 
Zo’n 60 % van de route is deels onverhard en in ieder geval autovrij. Langs de Oosterschelde is een 
soort verharding, je kunt ook op de dijk over het gras lopen. 
 
Er is horeca bij het Goese Sas en in Goes 
De route is op de kaart te bekijken via https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2475372  
 
Raadpleeg voor het OV naar begin- en eindpunt www.9292ov.nl of www.ns.nl 
 
 
 
Routebeschrijving  
 
Volg vanaf bushalte Roodewijk 1 km de Deltaweg naar het noorden. Bij de Oosterschelde de dijk 
over, RA, en de dijk 5 km volgen. Voor het Goese Sas scherp RA, dijk langs de Rietput.  Weer min of 
meer bij de Oosterscheldedijk aangekomen LA, Binnendijk. Gaat over in Slurfseweg.  
Deze weg volgen tot het bos bij Wilhelminadorp. 
 
Rechtdoor, pad door het bos. Pad volgen links om de gebouwen. Pad komt uit op de Meestoofweg. 
Deze RA volgen. Bij Brugstraat (voor bushalte 582 even naar rechts) schuin LA, Stamperiusstraat.  
Deze komt uit op de Wetshavendijk. Deze ongeveer 1,5 km. volgen tot de Oude Zeedijk. Daar RA. Na 
+ 200 m. schuin LA naar beneden. Eerste pad LA. Op T-splitsing RA, al snel LA. Pad volgen achter de 
huizen langs. Bij wilgenpad RA. Pad buigt een paar keer, gaat over in Cornelisweg.  
 
Bij Ringbaan West voorzichtig oversteken,  Westerstraat volgen aan de linkerkant. Om de plas heen 
lopen tot aan de molen. Bij molen RA. Daar RA, achter de huizen langs. Bij de Houttuinen RA. Bij de 
JA van der Goeskade RA.  Weg volgen om de Stadshaven heen,  bij Koningsstraat RA. Al snel door een 
poort LA een heel smal straatje in, Vuilstraat.  Aan het eind RA, Sint Jacobsstraat. Wordt 
Gasthuisstraat. Deze komt uit op de Oostwal. 
 
RA, min of meer langs het water lopen tot de Stenen Brug. Brug over, RA Jaob Valckestraat. Bij grote 
kruising LA, Frans den Hollanderlaan, met aan het einde station Goes. 
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