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FIETSGIDS NEDERLAND

Variatie is er volop, zowel in lengte als in het type
landschap waar je doorheen loopt Bij elke route
staat een duidelijk kaartje, een beschrijving van
bezienswaardigheden onderweg en een overzicht van leuke ANWB Gastvrij adressen langs de
route. Zo heb je alles bij de hand voor een zorgeloos dagje wandelplezier. Variatie is er volop,
zowel in lengte als in het type landschap waar je
doorheen loopt Bij elke route staat een duidelijk
kaartje, een beschrijving van bezienswaardigheden onderweg en een overzicht van leuke ANWB
Gastvrij adressen langs de route. Zo heb je alles
bij de hand voor een zorgeloos dagje wandelplezier. Variatie is er volop, zowel in lengte als in het
type landschap waar je doorheen loopt Bij elke
route staat een duidelijk kaartje, een beschrij-
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Boswachterij Westerschouwen en de Zeepeduinen, Zeeland

WEEK

Duin na duin en dan eindelijk ... de zee!
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Boswachterij Westerschouwen zit vol klimmetjes en mooie uitzichten. Op de achtergrond ruisen de golven. Die hoor je alleen als
de kolonie van duizenden meeuwen niet
‘thuis’ is. In de winter deel je de duinen alleen
met honderden herten. Heerlijk rustig.

A START
Met rug naar Spar: sla LA, Noordstraat. Wandel
richting centrum Burgh-Haamstede.
Zit je goed?
Burgh-Haamstede bestaat uit twee dorpen,
Burgh en Haamstede. Het is een populaire
badplaats en toch heeft Burgh-Haamstede niets
schreeuwerigs. Rond het plein vind je gezellige
terrassen en knusse cafés. Zit je op de goede plek,
dan vang je misschien een glimp op van het sp(r)
ookjesachtige Slot Haamstede.

kp47.
Spookslot Haamstede
Het 13e-eeuwse Slot Haamstede heeft alles wat
je van een kasteel mag verwachten: een ridderzaal, een grote schouw, dikke muren, ruitjesramen, een donjon. En een kasteelspook. De
beruchtste bewoner was Witte van Haamstede,
bastaardzoon van graaf Floris V. Witte stierf jong,
maar zijn geest waart nog altijd rond, inmiddels
meer dan zeven eeuwen lang. De kasteelheer kijkt
nergens meer van op. Piepende deuren, vallende
schilderijen, een raam dat ‘s ochtends wagenwijd
open staat. ‘Het hoort erbij als je een spook in
huis hebt’, is zijn commentaar. Het kasteel is
alleen toegankelijk tijdens monumentendagen en
excursies.
Bij kp47 RA ri kp42 en na 70 m weer RA. Volg
gele pijlen wandelnetwerk.

20 m voorbij ingang Slot Haamstede vind je

B Bij kp42 LA ri kp43. Kies pad rechts langs
De Route in het kort

molen. Via bruggetje, over parkeerplaats en
langs allerlei fancy fietsmolens.

Erg mooie, maar pittige route. Reken op veel
zandpaadjes, door de duinen en over het
strand. Natuurgebied de Meeuwenduinen is
afgesloten van 15 maart-15 juli, volg dan het
alternatief. Een thermosfles warme drank of
een flesje water kan handig zijn, onderweg in
de natuurgebieden is geen horeca.

Pannekoekenmolen De Graanhalm
In de Pannekoekenmolen werd op 15 mei 1978 de
eerste pannekoek gebakken. Nog steeds worden
de pannenkoeken (nu met tussen-n) traditioneel
bereid. In de molenwinkel kun je jam, likeuren,
kaasjes uit de streek en frisse Westhoekbieren
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Startpunt: Burgh-Haamstede, Noordstraat, ter
hoogte van de Spar.
Lijn/cirkel: Cirkel
Afstand: 19,5 km (in broedseizoen is de Meeuwenduinenroute afgesloten, de ingekorte route is
13,5 km).
Navigatie: Routebeschrijving, knooppunten en
pijlen wandelnetwerk en markering Boswachterspad Meeuwenduinen (gele cijfers/pijlen op
groene ondergrond).
Broedseizoen: De Meeuwenduinen zijn tussen 15
maart en 15 juli gesloten. Steek dan vanaf kp60
door naar kp50 en vervolg de hoofdroute.
Horeca: Centrum Burgh-Haamstede; even buiten
centrum Pannekoekenmolen De Graanhalm
(Burghseweg 53, https://pannekoekenmolen.nl);
in Westenschouwen.
Accommodatie: Grand Hotel Ter Duin. Heerlijk
hotel op loopafstand van de route. Comfortabele
kamers, royaal (wandelaars)ontbijt, regelmatig
prijsaanbiedingen.
Hogeweg 55, 4328 PB Burgh-Haamstede, www.
sheetz.nl/grandhotelterduin/
OV: Dichtstbijzijnde bushalte is in de Noordstraat
waar de route begint.
Parkeren: Langs Kriekemeet, achter supermarkt
Spar.

kopen. Het volkorenmeel, Zeeuwse Vlegeltarwe,
maalt de molenaar zelf.
Eind LA, klinkerweg (bordje ontbreekt) en na 75
m RA, vlonderpad naar burgwal.
Karolingische burgwal
Deze Karolingische ringwalburg moest bewoners
beschermen tegen aanvallen van de Vikingen. Hij
is genoemd naar Karel de Grote, die rond 800
over grote delen van Europa heerste. De originele
burg was omringd door een 50 meter brede
gracht met vier ophaalbruggen.
Einde pad (kp43 ontbreekt) RA ri kp44. Klinkerweg oversteken en RD Duinwegje in.
Noorse geschenkwoningen
Hammerfest, Stavanger, Oslo - deze woningen
werden ontworpen voor de wederopbouw van
Noorwegen na de Tweede Wereldoorlog. Maar
omdat ze niet aan de eisen van het Noorse
poolklimaat voldeden, heeft Noorwegen ze na de
watersnoodramp van 1953 aan Zeeland geschonken. 363 stuks, waarvan vijf aan Burgh-Haamstede.
Bij kp44 RA ri kp41, onverhard pad ri uitzichttoren. Op splitsing RD ri kp41.

C Bij kp41 LA ri kp45. Via trap de Pasenhill op,
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