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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Busstation
Grachtweg 23a
4301 KJ Zierikzee
Coördinaten: 51°39'15" N   3°55'24" E

Horeca:
In centrum

Onderweg geen horeca

Honden: niet toegestaan

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 274 1. Kijk om u heen: u ziet de stadsgracht met daarachter de 

aarden stadswal. Op klinkerweg daarvoor RA (Grachtweg, staat 
wat verderop) richting Stadspoort, deze ziet u iets verderop al. 
Daar LA die poort door en direct daarna weer LA, asfaltwandelpad 
(Wandeling, dat is naam van dit pad). Kruising met klinkerweg RA 
(Jannewekken) en nog even RD blijven gaan. Aan einde LA (Lange 
Nobelstraat), verderop ziet u rechts molen 'De Hoop'. Na huisnr 
2a RD (Schuithaven) en na 50m op kruispuntje RA (Melkmarkt).  
Na huisnr 3 op kruispunt LA (Maarstraat). Kruising met Meelstraat 
(in die straat ziet u links het prachtige oude Raadhuis, neem er 
een kijkje!) RD (Paternosterstraat). Aan einde LA (Poststraat,  
hier naar rechts kunt u even een kijkje nemen op het Kerkplein).  
Daarna komt u via Appelmarkt uit op Havenplein. Daar na huisnr 
26 (eetcafé ’t Centrum) RA (Visstraat). Kruispunt met St. Domus
straat RD (Nieuwe Boogerdstraat). Aan einde strak voor haven RA 
(Nieuwe Haven). Ter hoogte van VVV (huisnr 7) LA en strak langs 
haven blijven. Aan einde van kade havenloopbrug over, RA weer 
loopbrug over en op dijk LA, blijf deze volgen. Vanaf sluis verder
gaan over graskruin van deze dijk.

Hoewel geen culinaire wandeltocht zult u toch van twee befaamde Zeeuwse 
specialiteiten gaan genieten. De Zeeuwse bolus verorbert u op de heenweg 
tijdens de leuke wandeling door het schitterende historische centrum van 
Zierikzee: u komt langs twee warme bakkers waar u ook een bakkie kunt 
doen. Spot gelijk al een van de vele restaurantjes waar u na de wandeling 
(vanaf het eindpunt bent u met ruim vijf minuten weer in het centrum) lekker 
kunt gaan mosselen eten.

Tussen deze twee culinaire activiteiten wandelt u langs de hoge Deltadijk en 
geniet u van de weidse uitzichten over de Oosterschelde aan de ene en, af 
en toe die dijk opklimmend, de natuurgebieden (de 'inlagen') aan de andere 
kant van die imposante dijk. Daarna volgen een paar rechte, maar wel 
rustige plattelands asfaltwegjes door het strakke Zeeuwse akkerlandschap 
naar de oude Schouwsedijk. Maar liefst vier kilometer kuiert u over de 
graskruin van deze dijk naar het Kaaskenswater, een oude kreekarm  
aan de rand van Zierikzee. Daarna bent weer snel bij de bushalte.
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2. Even na dijkpaal 203 (nummer staat aan andere kant), voor 
landbouwhek RA dijk af en RD, asfaltwegje tussen natuurgebied 
(l) en lage dijk (r). Aan einde LA, na wat bochten halverwege 
parkeerplaats (l) RA via trap dijk op, * RD via trap dijk af en 
beneden op asfaltpad RA, links ziet u de Oosterschelde. Volg 
asfaltpad langs deze dijk ruim 3km. Na die 3km in haakse linker
dijkbocht ziet u trapje water ingaan. Even voor die bocht RA via 
betontrap dijk op en af en beneden op landwegje LA. * Hier kunt 
u ook RA en flinke stukken over graskruin van dijk lopen, u moet 
dan wel enkele hekken overklimmen, uitzicht is wel heel mooi!
 
3. Drukke N59 voorzichtig RD oversteken en aan overkant op 
fietspad daarlangs RA (Nieuwe Koolweg). Na ruim 50m LA (Bras
weg), loop dit rustige asfaltwegje van 3km uit (verderop ziet u 
links skyline van dorpje Kerkwerve). Aan einde weg oversteken  
en aan overkant op fietspad RA, links ziet u Galerie Bellas Artes.  
Na ruim 500m op 1e weg LA (Mosseleeweg), rustig asfaltwegje 
van 1km. Aan einde op autovrij asfaltwegje RA, u kunt eventueel 
flinke stukken over graskruin van dijk lopen. Na ca 1½ km kruis
punt drukke weg RD, vervolg dijk over graskruin of asfaltwegje 
(even voor dit kruispunt ziet u links beneden buurtschap Schud
debeurs, met bankjes). Blijf deze dijk volgen. Mocht uw voorkeur, 
vanwege hekjes, zijn uitgegaan naar asfaltpad: na flinke slinger 
zijn er geen hekjes meer, u kunt dan zonder hinder laatste km 
over graskruin lopen, dan geniet u van fraaie kreek links. 
 
4. Na ca 2km (u bent inmiddels rechts van u boomgaard en 2 
woonwijken gepasseerd) ziet u rechts een brede kreekarm.  
Daar haaks RA steile dijk verlaten (u kunt ook over asfaltpad 
zigzaggen), onderaan dijk bij kreekarm RA en gelijk LA, wandel
pad aan rechterkant van kreekarm + rietveldje (Leverdijksepad). 
Loop dit pad helemaal uit. Na rechterbochtje op klinkerweg LA  
en aan einde daarvan ook LA, wandelpad met verderop rechter
bochtje. Daarna loopt u langs Kaaskenswater. Aan einde pad LA 
en daarna RD tunneltje in. Daaruit komend schuin RA en op grote 
kruising daarna RA (Grachtweg van heenweg). Wat verderop is 
het busstation.
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