Westkapelle, Poppekerke, Boudewijnskerke en
Werendijke

verdronken en gekrompen
Startpunt van de wandeling:
Bushalte Grindweg, Westkapelle
Eindpunt van de wandeling:
Bushalte Grindweg, Westkapelle
Lengte wandeling: 18 km
Horeca onderweg: begin- en eindpunt in Westkapelle en in Zoutelande
Walcheren is het “eiland” waar van alle eilanden in Zeeland de meeste dorpen
gekrompen zijn tot gehuchten of nog minder. Het proces van achteruitgang werd
vooral in gang gezet toen eenmaal de kerk verdwenen was. De Stichting
Landschapsbeheer Zeeland heeft er alles aan gedaan om deze dorpen weer
beleefbaar te maken. De bebouwde-komborden hebben een eigen lay-out gekregen,
er zijn informatieborden geplaatst en door middel van doorkijkvensters waan je je
terug in de tijd. De wandeling start in Westkapelle. (Kijkpunt 1)

Routebeschrijving
Loop richting de toren "Het Hooge Licht". Voor de toren RA (Prelaatweg). 1e weg RA
(richting Middelburg). Volg de Poppekerkseweg met de bocht mee naar links.

Passeer het naambord Poppekerke. Links van de weg staat het infobord met
doorkijkvenster. (Kijkpunt 2)
Ga bij het infobord RA (Schoutsweg). Passeer watertjes links en rechts van de weg.
Einde Schoutsweg bij bord Boudewijnskerke RA. 1e weg LA (richting minicamping
De Visser).(Kijkpunt 3)
Bij infobord Boudewijnskerke RD door hek en RA wandelpad (Kerkepad). Langs het
pad staan infohuisjes. Einde wandelpad door het sluisje LA. Na ongeveer 90 meter
RA wandelpad (Kerkepad). Einde wandelpad bij klinkerweg (Houtenburgseweg) RA.
In de bocht, bij picknickbank, het graspad links evenwijdig aan de weg volgen. Pad
buigt naar links, door voetgangerssluis. Pad oversteken en RD. Einde pad LA,
asfaltweg. 1e weg RA (Molenweg).
Na ongeveer 70 meter bij knooppunt 74 LA (wandelpad Walcheren kuststrook). Bij
knooppunt 75 RD (richting knooppunt 21). Bij klinkerweg LA. Voorrangsweg
oversteken en LA over fietspad Zoutelande uitlopen. Volg het fietspad met de bocht
naar rechts. Hier heeft het gekrompen dorp Werendijke gelegen. Rechts van het
fietspad staat het infobord. (Kijkpunt 4)
Even verderop bij Mini-Camping Werendijke de oprijlaan in. Rechts van de receptie
staat het mozaïek van Werendijke. Loop terug en vervolg het fietspad. Even verder
de ventweg op die rechts evenwijdig aan het fietspad begint. RD over deze ventweg
en 1e pad RA (ter hoogte van ANWB fietswegwijzer Walcheren kuststrook).
Passeer stenen bank aan rechterhand. Hier maakt het slingerende pad een bocht
naar rechts. Bij knooppunt 24 RD (richting knp 21). Asfaltweg met fietspad
oversteken en RD. Bij knp 21 RD (richting knp 13). Bij T-splitsing RA. Einde pad LA
en direct RA, trap omhoog duin op. Boven op het duin RA. Pad met bocht naar
rechts, naar beneden volgen. Bij T-splitsing RA (klinkerpad) 1e pad LA (tegelpad met
trap omhoog). Volg het tegelpad dat na de bunkers met een bocht naar rechts naar
beneden gaat. Onderaan het pad RD. Bij de splitsing rechterpad aanhouden. Bij de
wapens van Zeeland op pilaren RA trap af. Beneden LA. Na de Willibrordusput LA
omhoog het duin weer op. (Kijkpunt 5)
Bovenop het duin RA. Einde pad bij voorrangsweg LA. Steeds RD. Je passeert aan
de linkerkant de Beachclub van Fletcher hotel Zuyderduin. Na afsluithek RD
(asfaltfietspad). Blijf dit fietspad steeds volgen en ga met de bocht mee naar rechts
(rechtdoor is een breed zandpad). Bij meer aan de rechterhand het voetpad vlak
langs het water nemen. Buig mee met het voetpad naar rechts om het water heen.
Na het derde appartementengebouw direct LA naar de hoofdweg. Bij de hoofdweg
LA naar bushalte Grindweg.
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