
 

 
Fietsroute Zeeland 

 
Fietsclub 'De Zonnetrappers' uit Gistel fietst vanaf 1990 vanuit België de 'Omloop Walcheren'. Rogier 
Detailleur stelde ons destijds de beschrijving van de route voor publicatie ter beschikking. Bert Rogge 
actualiseerde de route in mei 2006. De afstand werd uitgebreid van 60 tot 66 km. En als toegift werd 
de route zelfs als knooppuntenroute beschreven. Hartelijk dank! 
 
Over deze route 
Afstand: 66 km 
Land: Nederland 
Provincie: Zeeland 
Plaats: Walcheren 
Thema: Dijkenroutes 
Geschikt voor scootmobiels: nee 
 
Route 
Karakteristiek van de route 
Deze fietsroute start in Vlissingen en neemt u mee op een pittige fietstocht van ca. 66 kilometer langs 
de randen van het voormalige eiland Walcheren. De route is zeer afwisselend en laat u kennismaken 
met de zeer verschillende landschappen op Walcheren, maar het water is altijd vlakbij. U begint met 
een stukje buitendijks fietsen met zicht op de zeeschepen op de Westerschelde. Vervolgens rijdt u 
onderlangs de duinen, over de zeewering bij Westkapelle, door de Manteling, langs het Veerse Meer, 
langs de klok van Arnemuiden, over de Boomdijk (misschien wel de mooiste Zeeuwse dijk) om 
vervolgens weer via een buitendijks fietspad langs de Westerschelde terug in Vissingen te komen. 
Onderweg zijn er volop gelegenheden om een kopje koffie met een Zeeuwse bolus te nemen. Langs de 
duinen zijn er talloze duinovergangen om ook nog van het strand te genieten. Zoals gezegd een pittige 
tocht met hier en daar kleine hoogteverschillen. Het deel door de Manteling loopt deels over een 
onverhard doch goed begaanbaar fietspad. Voor degene die hier niet van houdt, is een alternatief 
opgenomen. Veel fietsplezier met deze uitdagende Omloop van Walcheren! 
 
Start 
Op het plein voor het NS-station in Vlissingen. Hier bevindt zich ook de aanlegplaats van de Fast Ferry, 
de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Bij het station is volop parkeerruimte. 
 
Afkortingen: 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
RD = rechtdoor 
 
Routebeschrijving: 
1. (0 km) U start op het plein voor het NS-station in Vlissingen. Hier bevindt zich ook de aanlegplaats  
       van de Fast Ferry, de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Bij het station is volop         
       parkeerruimte. 
2. Volg de bordjes Centrum of Valkenisse-route en ga te voet over het sluizencomplex 
3. LA de Westerschelde dijk op en daarna direct RA langs de Westerschelde 
4. Passeer de Oranjemolen aan de rechterzijde 
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5. Aan het eind RA en te voet over de sluis bij de jachthaven 
6. LA Nieuwendijk. 
7. (2,3 km) Bij Beursplein LA richting “ Michieltje” (het standbeeld van Michiel Adriaanszoon de Ruyter) 
8. RA Boulevard De Ruijter, rechts langs de Bomvrije of Gevangentoren 
9. RD Boulevard Bankert en Boulevard Evertsen 
10. Boulevard afrijden tot het eind, daarna LA Kenau Hasselaarstraat/President Rooseveltlaan 
11. Bij verkeerslichten LA Burgemeester van Woelderenlaan 
12. (4,6 km) Na 100 m. LA het fietspad op (Nollepad) richting Dishoek. Dit fietspad loopt onderlangs de  
       duinen helemaal door tot aan Westkapelle 
13. (7,9 km) Bij plaatsnaambord Dishoek LA richting Zoutelande 
14. RA bij restaurant Duinlust (ANWB paddestoel 20951) 
15. Na 300 m. LA fietspad (rijwielhandel Kluijfhout) 
16. Fietspad volgen tot in Zoutelande. Fietspad gaat over in Duinweg 
17. Duinweg volgen tot voorbij de Willebrorduskerk 
18. LA Westkapelseweg richting Westkapelle 
19. (14 km) Net voorbij aanduiding einde bebouwde kom Zoutelande LA fietspad richting Westkapelle  
       (ANWB handwijzer 65401) 
20. Fietspad volgen langs de Westkapelse Kreek 
21. In Westkapelle LA bij ‘d Arke, overgaand in de Achterweg, richting Zeedijk 
22. (18,0 km) RA Zeedijk volgen richting Domburg. Links ziet u bovenop de zeedijk een  
       oorlogsmonument in de vorm van een Shermantank 
23. Bij het rood/witte vuurtorentje RD het rode wandelpad op (mag gefietst worden). LA en onderaan  
       de zeedijk fietsen kan ook  
24. U fietst nu op de Zeedijk. Vlak voordat het strand begint steekt u de dijk schuin over (RA) en  
       vervolgt de route binnendijks richting Domburg. Onderweg passeert u de golfbaan 
25. (24,5 km) Door de badplaats Domburg richting Oostkapelle 
26. Buiten Domburg fietspad langs N287 blijven volgen 
27. Een halve kilometer na het bord einde bebouwde kom Domburg de weg oversteken en fietspad  
       vervolgen richting kasteel Westhove 
28. Na 100 m. LA Duinvlietweg. Rechts ligt het museum Terra Maris en het kasteel Westhove 
29 (26,5 km) Duinvlietweg volgen tot eind, dan RA bij ANWB-paddenstoel 22191. Het eerste deel door 
de Manteling is onverhard grindpad. Zie alternatief!  
30. (29 km) Duinweg (asfalt) bij de Bostent oversteken en fietspad vervolgen 
31. Fietspad gaat over in Vroonweg. (asfalt en daarna klinkers) 
32. RD bij ANWB-handwijzer 17211, richting Vrouwenpolder 
33. Na 100 m. LA bij ANWB-handwijzer 17210, richting Vrouwenpolder 
34. Na 100 m. RA fietspad (Noorddijk) 
35. Op T-kruising met Vroondijk (camping Zandput) rechts aanhouden 
36. Bij plaatsnaambord Vrouwenpolder de Fort den Haakweg oversteken en Noorddijk vervolgen 
37. U fiets via een tunneltje onder de zeer drukke Provinciale weg N57 door  
38. (35 km) Noorddijk vervolgen en aan het eind LA (fietspad langs de N663) 
39. Rechts langs de jachthaven 
40. (40 km) Ter hoogte van de molen LA Langendam, overgaand in Mijnsherenstraat en Kaai 
41. RA Markt 
42. Eind Markt RA (Oudestraat) en langs de Grote Kerk van Veere 
43. Bij VVV-kantoortje links aanhouden, richting Zanddijk (Veerseweg) 
44. LA Kanaalweg westzijde 
45. (41,5 km) Aan het eind RA de dijk op en het sluizencomplex te voet oversteken 



 
46. LA fietspad langs het Veerse Meer, richting Oranjeplaat 
47. (47,5 km) Na 5,5 km. op parkeerplaats RA (ANWB-paddestoel 24144) richting De Piet 
48. Bij ANWB-paddestoel 24143 RA, Suzannapolderweg oversteken en LA fietspad op 
49. Steigerweg langs de spoorlijn volgen tot aan spoorwegovergang 
50. (50 km) LA spoor oversteken en weg vervolgens langs Schuttershof/Nieuwlandseweg 
51. NB. In de Langstraat (de tweede straat rechts nadat u het spoor bent overgestoken) staat het ‘t  
       Stadthuijs (het oude gemeentehuis van Arnemuiden). Achter het luikje in de mooie gevel bevindt         
       zich de beroemde Klok van Arnemuiden 
52. Nieuwlandseweg volgen tot rotonde 
53. Voor rotonde LA en de N57 oversteken 
54. Bij rotonde LA (Langeweg) richting Lewedorp 
55. In de bocht RD 
56. (52 km) Na 100 m RA Boomdijk en deze helemaal volgen, richting Ritthem 
57. (55 km) Bij Oudedorp RA Stelledijk/Koedijk, door tunneltje en weg vervolgen 
58. Na 500 m. LA (rechtdoor is voor fietsers verboden) en meteen RA de dijk op (Koedijkspad)  
59. (57 km) Rittehemsestraat oversteken en op de Zeedijk de buitenkant van de dijk kiezen. Deze         
       volgen tot Vlissingen. Links ligt de Westerschelde waar soms zeehonden zijn waar te nemen 
60. (63 km) Bij de Binnenhaven RA de Oostelijke Bermweg op 
61. LA fietspad op 
62. Bij stoplichten RD, spoorlijn oversteken en LA Oude Veerhavenweg 
63. LA Prins Hendrikweg. Aan het eind bevindt zich het station van Vlissingen 
64. (66 km) U hebt de Ronde van Walcheren helemaal volbracht. Hulde 
       Alternatief voor het onverharde deel door de Manteling: 
26. Buiten Domburg het fietspad langs N287 blijven volgen door Oostkapelle 
26a. Ongeveer 1 km buiten Oostkapelle LA Munnikweg en deze volgen tot het eind. Hierna kunt u de     
         oorspronkelijke route weer oppakken bij punt 33. 
33. Na 100 m. LA bij ANWB-handwijzer 17210, richting Vrouwenpolder 
 
Fietsknooppunten 
De 'Omloop van Walcheren' is ook te fietsen met behulp van het zogenaamde 
Fietsknooppuntensysteem dat de provincie Zeeland heeft gerealiseerd.  
De volgorde van de knooppunten is:  
81, 80, 44, 42, 40, 10, 14, 16, 27, 30, 31, 32, 36, 34, 35, 48, 64, 65, 66, 91, 90, 85 en 86. 
 


