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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Markt
Markt 96
4361 AG Westkapelle
Coördinaten: 51°31'37" N   3°26'22" E

Horeca:
Paviljoen Zilt & Zo
Strand 80
4361 XZ Westkapelle

Theetuin De Koektrommel
Oude Grintweg 3A
4363 RD Aagtekerke

Paviljoen De Westkaap
Zeedijk 7
4361 SJ Westkapelle

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1461/4944

1. Keer uw rug naar huisnr 96 en ga LA (Markt > Zuidstraat).  
Na huisnr 126 bij Aw17252 LA (Achterweg), RD trap op, kruising 
asfaltwegje RD, trap af en op strand LA naar vuurtoren. Passeer 
deze rechts van u en ga gelijk hoge trap op, na bankjes betegeld 
wandelpad over hoge duinrand en loop dit (met aan einde linker-
bocht gevolgd door flinke trap) helemaal uit. Beneden op asfalt
wegje scherp LA en wat verderop met de rechter asfaltbocht 
meegaan. In bosrand bij fietsbordje 10 LA. Na 100m schuine 
kruising met schelpenpad RA. In flauwe rechterbocht voor kreek 
RD! en strak voor die kreek RA. Na rechterbochtje LA, brug over 
en drukke weg RD oversteken. Volg na slagboom breed schelpen
gruispad met links kreek (vanaf dit punt volgt u enkele kilometers 
paden van Wandelnetwerk: gele pijltjes op een groen schildje).  
Bij wandelroutepaaltje RD, middels trekvlot kreekarm oversteken 
en direct daarna LA, smal graspaadje met na rechterbocht links 
kreek weer. Loop pad van 1km helemaal uit. 
 
2. Aan einde op asfaltwegje LA en na dam met bankje RA, gras
paadje langs andere kant van kreek met wat bomen en struikge
was daarlangs. Verderop maakt pad linkerbocht, verlaat u kreek 
en komt over grasstrookje langs en tussendoor akkerland en 
sloot. Bij brugje RA, daarover en met links/rechtsknikje RD,  
smal grasstrookje/paadje tussen akkers.  

Vrij vlot nadat u de bus bent uitgestapt, maakt u een korte strandwandeling, 
gevolgd door een prachtig pad over de hoge Westkapelse Zeedijk naar het 
bos langs de Westkapelse Kreek. Langs die kreek kuiert u enkele kilome-
ters over gras- en voetpaadjes en steekt u middels een trekvlot een fraaie 
kreekarm over. Daarna wandelt u over rustige, deels omhaagde plattelands-
weggetjes (met onderweg een akkerpaadje en een grasweg) weer naar die 
zeedijk.

Op de terugweg komt u door een prachtig natuurgebiedje in ontwikkeling. 
Heeft u nog puf over, dan kunt u de kerk/vuurtoren beklimmen met als 
beloning een werkelijk prachtig uitzicht over het stadje, de Noordzee, de 
Westerschelde en het gebied waar u doorheen bent gewandeld.
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Aan einde op brede betonplatenweg RA. Na 200m, direct na 
kreekkruising LA, graspaadje aan rechterkant van kreek. Voor 
sloot maakt pad rechterbocht. Eindje verderop LA slootdam over, 
graspad tussen akkerland. Na brugje op asfaltwegje LA en blijf dit 
500m volgen. Na linkerbocht nog voor kreek RA, overstapje over, 
volg rechter kreekoever, pad maakt onderweg wat bochten.
 
3. Na bijna 1km op asfaltwegje LA (hier verlaat u Wandelnetwerk-
pad). Loop rustige asfaltwegje van 1km uit. Aan einde LA, fietspad 
langs Prelaatweg, wat verderop loopt u St. Jan ten Heere in. Blijf 
daarin fietspad langs deze weg volgen. Na 1km (dat is na flauwe 
omhaagde linkerbocht) na huisnr 86 RA (St. Jan ten Heereweg). 
Aan einde van omhaagde klinkerwegje RA (Baaiweg). Na ruim 
100m LA (Noordweg). Na rechter- en linkerbocht bij fietsbordje  
10 RA (Schoneweg, klinkerwegje). Na bijna 1km, nog voor flauwe 
rechterbochtje LA (Jan Moensweg). Na ruim 100m RA en na lage 
balk LA, brede grasbaan langs Jan Moensweg.
 
4. Aan einde op asfaltwegje RA (K. de Vosweg). Aan einde Schelp
weg RD oversteken, trap op, boven op schelpenpad van Westka
pelse Zeedijk LA en blijf dit zo’n 2km volgen. Na vuurtoren wordt 
dit roze asfaltwandelpad. Even voor dijkpaviljoen bij dijkpaal 200 
LA, fietspad en drukke weg RD oversteken, trap af en beneden  
op kruising RD. Al na 30m! LA bos in, grasweg met slagboom,  
bij open gebied maakt pad flauwe rechterbocht. Let dan op: op 
padverhoging bij wandelroutepaaltje RA, brede grasweg richting 
toren. Aan einde op klinkerwegje RA en kort daarna op 1e weg LA 
(Pantegemsweg). Aan einde van klinkers RA, u loopt Westkapelle 
in en blijf daarin deze weg volgen (Kerkeweg, staat eind verderop) 
tot even voor toren. Heel kort voor die toren RA (Noordkerkepad). 
Kruispunt bij huisnr 28 LA (Dreefje), daarna RA (Zuidstraat) en 
wat verderop is de Markt met de bushalte.
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