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1. Loop (eventueel via tunneltje) naar blauw bord Melissant. 
Daarachter schuin RA Molendijk volgen. Bij huisnr 56 schuin LA 
naar beneden en daar RA (Julianaweg, staat iets verderop).  
Aan einde RA en weer op Molendijk LA. Na huisnr 90 RA (Bouw-
dijk). Blijf deze rustige dijk 2½ km volgen: onderweg ziet u links 
van u golfterrein (met horeca), daarna de van rechts komende 
dijk (Kraaijenissedijk) negeren, wat verderop kunt u stukjes 
onderlangs dijk lopen, blijf daarna op dijk, na linkerbocht ziet u 
rechts beneden asfaltweg. Na die 2½ km komen uw dijk en die 
weg samen. Daar die weg even volgen en iets verderop RA 
dijkfietspad op, dit fietspad stuk verderop met bocht naar links 
volgen. Waar fietspad naar rechts buigt, schuin LA en hek met 
overstapje over, volg oranje paaltjes, pad gaat naar rechts door 
klaphekje en maakt bochtjes. Op T-kruising LA, lang recht stuk 
door laag gorsbos. 
 
 
 

Na de aanloop over een rustige asfaltdijk maakt u een werkelijk unieke tocht 
over de uitgestrekte gorzen en slikken van Flakkee. Kuierend over menig 
graspad door gorsbossen en langs de randen van de slikken zult u een 
intensieve natuurbeleving en zeer indrukwekkende stilte ondergaan.  
 
De vergezichten (zonder horizonvervuiling!) zijn naar Nederlandse begrip-
pen bijzonder spectaculair. De indrukken die u opdoet, zult u niet snel 
vergeten. U waant er zich alleen op de wereld en één met de elementen. 
Bent u een liefhebber van een rijk vogelleven, dan komt u ogen en oren 
tekort. Ook de floraliefhebbers komen in ruime mate aan hun trekken.  
 
Na het vrij toegankelijke deel van dit enorme gebied wandelt u (genietend 
van de vergezichten) over de graskruin van de hoge Zeedijk, door strak 
akkerlandschap, over een enkele asfaltweg, een rustig fietspad langs een 
oude kreek en een rustig stukje dijk weer naar de bushalte in het schattige  
dorpje Melissant.

12 - Gorzen en Slikken

Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Tunneltje
Provincialeweg N215, Melissant
Coördinaten: 51°46'23" N   4°4'29" E

Horeca:
Restaurant Roxenisse
Bouwdijk 7b
3248 LA Melissant

Onderweg geen horeca
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Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track: 
routefabriek.nl/routekaart/968/5192

http://routefabriek.nl/routekaart/968/5192
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2. Op X kruising met metalen hek in midden RD, lange rechte 
grasweg door zelfde bos met rechts gaashek.  
Na bijna 1km aan einde LA. Aan einde, direct na metalen hek, RA, 
grasbaan langs dijk. Bij parkeerplaats RA, deze links van u passe-
ren, daarna LA klaphekje door. Let op: na ca 500m bij geel/rood 
pijltje met 71 RA, na 20m passeert u rechts van u opgang naar 
uitkijkpunt met bankje. Kort na linkerzijpad op 1e pad RA.  
Aan einde op T-kruising met rechts vogelkijkscherm LA.  
Loop pad van kleine km uit.
 
3. Aan einde, na hek, op brede halfverharde weg met fietspad LA. 
Na krap 500m bij knooppunt 71 RA, schelpenfietspad.  
Na 2 flinke bochten wordt dit een betonplatenfietspad onderlangs 
hoge dijk waar u straks over verdergaat. Na 1km LA, fietspad op, 
bovenop dijk naar rechts en verdergaan over graskruin van deze 
hoge zeedijk. Na 1½ km over asfaltpad dijk verlaten, onderaan 
maakt pad linkerbocht naar lagere dijk verderop. Op die dijk LA 
(Westdijk), ga voor uw veiligheid links van de weg (of liever nog 
in grasberm) lopen. Na ca 500m RA (Philipshoofjesweg). Na 1km 
LA, asfaltfietspad langs rietkraag en rechts kreek. Op kruising met 
asfaltwegje RD langs zelfde kant van kreek. Verderop gaat fiets-
pad via brugje die kreek over. Kruising met boerenasfaltwegje RA. 
Aan einde (eigenlijk kruising met doodlopend landwegje) op brede 
asfaltweg LA (Ovenkeetweg, staat flink eind verderop in wegknik), 
ga links van weg lopen, dan ziet u verkeer aankomen. Na 1½ km 
aan einde RA (Noorddijk) en ga op die dijk ook aan linkerkant van 
weg lopen, u weet wel waarom. Na huisnr 5 bij Aw6303 LA, rustig 
asfaltdijkje welke u uitloopt, over kwartiertje bent u bij bushalte.
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