
 

 
 

Fietsroute Regioroute Walcheren 
Heerlijk fietsen over een prachtig Zeeuws schiereiland 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Afstand: 47,5 km 

 

Walcheren is een schiereiland in de provincie Zeeland waar het fantastisch fietsen is. Sinds 

1871 is Walcheren verbonden met het vaste land, maar het voelt als een eiland omdat de zee 

nooit ver weg is. Met een frisse bries door je haren fi ets je over dijkjes, door kwelders en 

polders en langs historische buitenplaatsen om uiteindelijk weer uit te kijken over de 

Noordzee en de monding van de Westerschelde. De luchten en het licht zijn hier nooit 

hetzelfde. Ook mooi meegenomen is dat Walcheren zo ongeveer de meeste zonuren van 

Nederland kent. Geniet onderweg van een vers gebakken visje, biologische streekproducten of 

een speciaal biertje met uitzicht over het strand. 

 

Fietsknooppunten 

Deze fietsroute maakt deels gebruik van het fietsknooppuntennetwerk. Je volgt de groen-witte 

bordjes met het nummer van het knooppunt. Bij het knooppunt volg je weer een ander 

nummer naar het volgende knooppunt. Zie je even geen groen-wit bordje met een nummer 

staan, blijf de weg dan gewoon volgen. 

 

Starten en pauzeren 

A. Terra Maris, Duinvlietweg 6 Oostkapelle 

B. Grand-Café Restaurant Anno Nu, Dorpsstraat 39 Oostkapelle 

C. ParelDuyn Studio’s en Appartementen, Duinweg 69 Oostkapelle 

D. De Lekkerbek, Vrouwenpolderseweg 83 Vrouwenpolder 

E. @depelgrim, Dorpsdijk 20 Vrouwenpolder 

F. Loverendale Ter Linde Recreatie, Oranjezonweg 1 Oostkapelle 

G. Green White Hotel Restaurant, Noordweg 43 Oostkapelle 

H. Grand Café de Pekelinge, Landmetersweg 1 Oostkapelle 

I. Bike Totaal Leo Joosse, Dorpsplein 14 Aagtekerke 

J. Kaasboerderij Mariekerke, Mariekerke 24 Meliskerke 

K. Recreatiebedrijf Wim Koppejan, Duinweg 91 Zoutelande 

L. Strandpaviljoen de Strandzot, 0118 561805 (Strand Zoutelande) 

M. Polderhuis Westkapelle Dijk- en oorlogsmuseum, Zuidstraat 154-156 Westkapelle 

N. Museum Marie Tak van Poortvliet, Ooststraat 10a Domburg 

O. Villa Hoog Duin, Burg. van Teylingenpark 6-8 Domburg 

 



 

De routebrochure van deze fietsroute is verkrijgbaar bij alle start- en pauzeplaatsen. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt 

 

1. Terra Maris (A) 

  Vertrek vanaf A: Met je rug naar de ingang van Terra Maris ga je L en aan het eind R. 

   Volg KP 16.

 

Natuurgebied De Manteling strekt zich uit tussen Domburg en de Veerse Gatdam. Het bestaat 

uit bos en duingebied en je vindt er statige buitenplaatsen. Er komen vele bijzondere 

plantensoorten voor en het gebied staat bekend om zijn Damherten. 

 

2. Na KP 16 volg je KP 20. 

 

3. Na KP 20 fiets je richting KP 22 (Dorpsstraat). Blijf rechtdoor fietsen op de Dorpsstraat waar 

KP 22 naar R gaat. 

 

4. Grand-Café Restaurant Anno Nu (B) Na 50 m aan je linkerhand. 

  Vertrek vanaf B: Met je rug naar Anno Nu ga je L. Neem de tweede weg L (Duinweg). 

   Blijf de Duinweg volgen en lees verder bij 6.

 

5. Neem de tweede weg L (Duinweg) en blijf de Duinweg volgen. 

 

  ParelDuyn Studio’s en Appartementen (C)  Na 450 m aan je linkerhand.

   Vertrek vanaf C: Verlaat ParelDuyn en ga L op het fietspad langs de weg.

 

6. Door blijven fietsen tot de anwb-wegwijzer met de groene tekst ‘Vrouwenpolder’. Ga R 

richting Vrouwenpolder. Volg KP 27. 

 

7. Na KP 27 volg je KP 30 

 

Je fietst langs Duingebied Oranjezon, dat meer dan 100 jaar een belangrijke rol heeft 

gespeeld in de drinkwatervoorziening van Walcheren. Tegenwoordig wordt dit prachtige 

natuurgebied, dat een bijzondere flora en fauna kent, beheerd door Het Zeeuwse Landschap. 

 

8. Na KP 30 fiets je richting Kamperland totdat je aan je rechterhand een trap naar een grote 

parkeerplaats ziet liggen. 

 

Vanaf dit punt heb je uitzicht op de Oosterscheldekering die je in de verte ziet liggen. Deze 

waterkering is het grootste en meest indrukwekkende onderdeel van de Deltawerken en werd 

in 1986 geopend. 

 

9 . De Lekkerbek (D) Onderaan de trap aan je rechterhand. 

   Pauzeren bij D: Fiets stallen en te voet de trap aan je rechterhand afdalen.



 

10. Fiets helemaal terug naar beneden tot bij Hotel Duinoord. 

 

11. Houd de richting ‘Veere’ aan tot bij de kerk. Ga daar R. 

 

12. @depelgrim (E)  Direct aan je linkerhand. 

   Vertrek vanaf E: Met je rug naar @depelgrim ga je L.

 

13. Neem de derde weg L (Secretarisweg). 

 

14. Einde weg R. 

 

15. Einde weg R (Lijdijkweg) en direct L (Oranjezonweg). 

 

16. Loverendale Ter Linde Recreatie (F)  Direct aan je linkerhand. 

   Vertrek vanaf F: Verlaat Loverendale en ga L.

 

17. Einde weg L. 

 

18. Aan het eind de voorrangsweg oversteken (Noordweg) en L op het fietspad langs de weg. 

19. Green White Hotel Restaurant (G) Na 150 m aan je linkerhand. 

  Vertrek vanaf G: Steek de voorrangsweg schuin over en ga rechtdoor de Wijkhuijsweg 

   in. Lees verder bij 21.

 

20. Neem de eerste weg R (Wijkhuijsweg, schuin tegenover Green White Hotel Restaurant). 

 

21. Einde weg R (Grijpskerkseweg). 

 

22. Neem de eerste weg L (Landmetersweg). 

 

23. Grand Café de Pekelinge (H) Na 400 m aan je linkerhand, op het terrein van Camping de 

Pekelinge. 

   Vertrek vanaf H: Verlaat Camping de Pekelinge en ga L.

 

24. Einde weg R (Baaijenhovenseweg). 

 

25. Einde weg L (Aagtekerkseweg). Volg KP 15. 

 

26. Na KP 15 richting KP 13 (KP 13 gaat schuin rechtdoor). Neem de eerste weg L. 

 

  Bike Totaal Leo Joosse (I) 

  Vertrek vanaf I: Met je rug naar Bike Totaal Leo Joosse ga je R. Houd L aan en ga dan R 

  (Rijsoordselaan). 

   Eindigen bij I: Tweede weg R, houd R aan, ligt aan je linkerhand.

 

27. Ga bij de rotonde richting Grijpskerke. 



 

28. Neem de eerste weg R (Kloosterweg). Blijf op de Kloosterweg en volg dan KP 47 (eerste 

bordje na 2,3 km). 

 

29. Kaasboerderij Mariekerke (J) Na 250 m aan je linkerhand. 

   Vertrek vanaf J: Verlaat Kaasboerderij Mariekerke en ga L richting KP 47.

 

30. Na KP 47 volg je KP 45. 

 

31. Na KP 45 fi ets je richting KP 42 tot bij de rotonde. Ga daar L. 

 

32. Neem direct de eerste weg R. 

 

33. Op de minirotonde R (Noordendolfer). 

 

34. Neem de eerste weg L. 

 

  Recreatiebedrijf Koppejan (K)  Einde weg aan je linkerhand.

   Vertrek vanaf K: Met je rug naar Recreatiebedrijf Koppejan L.

 

35. Einde weg R (Duinweg). 

 

Na 300 m kun je L richting het Bunkermuseum (je verlaat hier even de route). Het museum 

bestaat uit twee bunkers die onderdeel waren van de Atlantikwall. In het museum wordt o.a. 

aandacht besteed aan de ‘Slag om de Schelde’ van 1944. 

 

36. Blijf de Duinweg rechtdoor volgen (wordt Langstraat). Ga rechtdoor over de boulevard van 

Zoutelande en dan links langs de kerk. Aan het eind L richting Westkapelle. Volg KP 40. 

 

37. Na KP 40 volg je KP 10. 

 

38. Strandpaviljoen de Strandzot (L) Na 200 m L omhoog lopen en L de trap op. 

  Vertrek vanaf L: Via de trap omhoog en omlaag. Ga R op het voetpad naar beneden en L 

   op het fietspad. Volg KP 10.

 

39. Polderhuis Westkapelle Dijk- en oorlogsmuseum (M) Vóór de houten loopbrug over het 

fietspad (Liberty Bridge) aan je rechterhand. 

 dijk  Vertrek vanaf M: Verlaat het Polderhuis en volg KP 10 langs de 

 

40. Na KP 10 volg je KP 14. 

 

41. Na KP 14 volg je KP 16. 

 

42. Museum Marie Tak van Poortvliet Aan je rechterhand. Dit is bij Goudsmit-juwelier Hans 

den Draak, vlak vóór het einde van de winkelstraat. 

   Vertrek vanaf N: Verlaat het museum en ga R. Volg KP 16.



 

  Villa Hoogduin (O) 250 meter na het eind van de winkelstraat L, Burg. van 

  Terylingenpark. 

   Vertrek vanaf O: Met je rug naar Villa Hoogduin L en einde weg weer L. Volg KP 16.

 

43. Terra Maris (A) Op de Duinvlietweg (waar KP 16 L gaat) neem je de eerste weg R. Na 125 

m aan je rechterhand. Lees bovenaan verder. 

 

 

Starten en pauzeren  

A. Terra Maris 

Duinvlietweg 6 Oostkapelle · 0118 582620 · www.terramaris.nl 

Terra Maris, letterlijk land van de zee, is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. 

Het museum is gevestigd in de voormalige orangerie van kasteel Westhove. 

 

B. Grand-Café Restaurant Anno Nu 

Dorpsstraat 39 Oostkapelle · 0118 581 366 · www.annonu.eu 

Anno Nu biedt u een heerlijke kop koffi e of thee met vers appelgebak voor €4,50 met gratis 

WiFi op ons zonnige terras (op woensdag gesloten). 

 

C. ParelDuyn Studio’s en Appartementen 

Duinweg 69 Oostkapelle · 0118 566104 · www.parelduyn.nl 

ParelDuyn heeft 4 studio’s voor 2 personen en 4 appartementen voor 3 personen. Iedere ruime, 

lichte, moderne studio of appartement is voorzien van alle comfort, inclusief keuken, voor een 

heerlijk rustig verblijf. 

 

D. De Lekkerbek 

Vrouwenpolderseweg 83 Vrouwenpolder · 0118 591757 ∙ www.delekkerbek.nl 

De Lekkerbek is de ultieme plaats voor uw pauze. Terwijl uw fiets wordt geladen, serveren wij 

een heerlijke kop koffie met iets lekkers erbij, heerlijke soepen, maaltijdsalades en diverse 

schotels. 

 

E. @depelgrim 

Dorpsdijk 20 Vrouwenpolder · 0118 591988 ∙ www.depelgrim.eu 

@depelgrim is het adres voor eten, drinken en beleving. Elke dag geopend van 9.00-23.00 uur 

voor ontbijt, lunch, koffietijd, diner en tijd voor wijn. Tevens hebben wij een uitgebreide 

fietsenverhuur. 

 

F. Loverendale Ter Linde Recreatie 

Oranjezonweg 1 Oostkapelle · www.loverendale.nl 

Loverendale Ter Linde is een biologisch-dynamische boerderij met akkerbouw, 

veehouderij/kaasmakerij. Op het erf is een boerencamping, een natuurvoedingswinkel en een 

Eetlokaal. U kunt in de boomgaard of bij de kalfjes uitrusten. 

 

 

 

 

http://www.terramaris.nl/
http://www.annonu.eu/
http://www.parelduyn.nl/
http://www.delekkerbek.nl/
http://www.depelgrim.eu/
http://www.loverendale.nl/


 

G. Green White Hotel Restaurant 

Noordweg 43 Oostkapelle · 0118 591223 · www.greenwhite.nl  

Het Green White Hotel Restaurant ligt op de Buitenplaats Ipenoord met oorspronkelijke Engelse 

tuin. Op het terras bent u van harte welkom voor een kop koffie, drankje of iets lekkers van de 

kaart. 

 

H. Grand Café de Pekelinge 

Landmetersweg 1 Oostkapelle · 06 43087543 ∙ www.grandcafedepekelinge.nl 

Het Grand Café staat voor de vele mogelijkheden die wij u kunnen bieden, van kinderfeest tot 

zakelijk evenement. Dit alles vindt plaats in een sfeervolle en gastvriendelijke omgeving. 

 

I. Bike Totaal Leo Joosse 

Dorpsplein 14 Aagtekerke · 0118-581306 ∙ www.leojoossetweewielers.nl 

Fiets speciaalzaak voor de betere merken (elektrische) fietsen, service en kwaliteit, waar de 

klant geen nummer is maar fietser. Geen zadelpijn meer met uniek zadelmeetsysteem. 

 

J. Kaasboerderij Mariekerke 

Mariekerke 24 Meliskerke · 0118 551333 · www.mariekerke.nl 

Gezellige boerderijwinkel met (h)eerlijke kaas, veel streekproducten. Binnen/buiten terras, 

Speelboerderij (Hooi Speelschuur), kinderboerderij, speeltuin, skelters, rondleidingen, 

kinderfeestjes. 

 

K. Recreatiebedrijf Wim Koppejan 

Duinweg 91 Zoutelande · 0118 561333 · www.koppejan.nl 

In de badplaats Zoutelande genieten zowel rustzoekende als actieve bezoekers van hun 

vakantie. Recreatiebedrijf Wim Koppejan verhuurt fietsen en vakantieverblijven en is dus de 

ideale startplaats voor uw fietsroute. 

 

L. Strandpaviljoen de Strandzot 

Strand Zoutelande 90 Zoutelande · 0118 561805 ∙ www.strandzot.nl 

Gelegen aan de Zeeuwse Riviera is het heerlijk vertoeven bij de Strandzot, kom genieten van 

Zeeuwse heerlijkheden en een schitterend uitzicht. 

 

M. Polderhuis Westkapelle Dijk- en oorlogsmuseum 

Zuidstraat 154-156 Westkapelle · 0118-570700 ∙ www.polderhuiswestkapelle.nl 

Aan de stoere zeedijk staat het museum dat u meeneemt in de roerige geschiedenis van het 

dorp. Op een rustig en ruim terras komt u bij van de Zeeuwse wind met lekkere koffie en 

appeltaart. 

 

N. Museum Marie Tak van Poortvliet 

Ooststraat 10a Domburg · 0118 584 618 ∙ www.marietakmuseum.nl 

Mooie kleine parel in het hart van Domburg met jaarlijks twee exposities van hoog niveau. De 

museumtuin met z’n beelden is een oase voor een kop koffie of thee. 

 

 

 

http://www.greenwhite.nl/
http://www.grandcafedepekelinge.nl/
http://www.leojoossetweewielers.nl/
http://www.mariekerke.nl/
http://www.koppejan.nl/
http://www.strandzot.nl/
http://www.polderhuiswestkapelle.nl/
http://www.marietakmuseum.nl/


 

O. Villa Hoog Duin 

Burg. van Teylingenpark 6-8 Domburg · 0118-58-2002 ∙ www.villa-hoogduin.nl 

Villa Hoog Duin is een Bed & Breakfast op een prachtige locatie in Domburg 100 meter van het 

strand en 200 meter van het dorp. Mooie kamers, heerlijk uitgebreid ontbijt, fietsenstalling. Al 

40 jaar bekend. 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.villa-hoogduin.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

