
Deze wandeling loopt grotendeels langs de Oosterschelde en door delen van het Nationaal Park 

Oosterschelde. De route wordt afgesloten met een stadswandeling door Zierikzee. 

De wandeling start op de (gratis) parkeerplaats aan de Havenpoort in Zierikzee. Als je de 

parkeerroute volgt kom je er vanzelf langs. 

Vanaf de parkeerplaats loop je via de Julianastraat naar de ophaalbrug over het Havenkanaal. 

Eenmaal de brug over loop je onder de Zuidhavenpoort door en slaat meteen linksaf, de Nieuwe 

Haven in. Na 500 meter, net voorbij het VVV-kantoor, sla je linksaf ’t Lutje in; hierdoor blijf je langs 

het Havenkanaal lopen.  

Na 550 meter heb je twee opties. Je kunt rechts naar beneden lopen en dan verder in zuidwestelijke 

richting de dijk volgen (de blauwe lijn op de kaart). Hierdoor krijg je eerder zicht op de wetlands. Je 

blijft echter boven op de dijk lopen. Na 1200 meter wordt het kanaal breder door een inham. Je volgt 

de dijk hier naar rechts en vervolgens naar links. Even verder, nog steeds in de inham, loopt een 

verhard pad scherp naar rechts terug. Je volgt dit pad, maakt de bocht naar rechts en slaat 

vervolgens linksaf in de richting van het uitkijkpunt in de wetlands. 

Vanaf het uitkijkpunt loop je terug en vervolgt de weg over de dijk langs het Havenkanaal. Als je wil 

kun je op het einde van de dijk linksaf slaan en de pier aflopen. Je hebt hier een mooi zicht op de 

ruim 5 kilometer lange Zeelandbrug. 

Vanaf de pier loop je in noordelijke richting langs de Oosterschelde. Bij helder weer kun je in het 

westen het werkeiland Neeltje Jans zien liggen. Na 1200 meter, vlak voordat het pad een flauwe 

bocht naar links maakt, loop je de trappen omhoog de dijk op. 

Als je nog meer wilt zien van de natuur van de wetlands blijf je de dijk volgen (blauwe lijn op de 

kaart). Hiermee wordt de wandelroute met ongeveer 1,5 kilometer verlengd. 

Aan de andere kant van de dijk loop je de trappen weer omlaag. Je staat dan aan de rand van de 

wetlands. Je volgt de weg naar links. Even verder kun je via een houten vlonderpad nog iets verder 

door het natte gebied lopen. Het pad buigt op een gegeven moment naar rechts af en voert je in de 

richting van de bebouwde kom van Zierikzee.  

Op de T-splitsing sla je linksaf de Zandkreekstraat in. Op de volgende T-splitsing sla je rechtsaf. Je 

loopt door de woonwijk tot je bij een rotonde komt. Je gaat hier rechtdoor en loopt de brug over de 



Zoutgracht over. Meteen daarna sla je linksaf het voetpad op. Na 400 meter buigt het pad naar 

rechts af. Na nog eens 500 meter bereik je de noordelijke stadspoort, de Nobelpoort. Hier sla je 

rechtsaf de Korte Nobelstraat in. Die volg je helemaal tot op de T-splitsing. Hier sla je rechtsaf 

Watermolen in.  

Aan het einde van deze straat, na ruim 100 meter, sla je linksaf de Verrenieuwstraat in. Vervolgens 

de tweede straat rechtsaf en meteen linksaf de Maarstraat in. Na 50 meter sla je rechtsaf de 

Meelstraat in. Aan je linkerhand zie je even verder de Nieuwe Kerk staat. Je slaat linksaf en loopt 

tussen de kerk en de Sint-Lievensmonstertoren door; dan sla je opnieuw linksaf en volgt de 

Poststraat. Deze gaat over in de Appelmarkt en even verder in het Havenplein. Aan het einde 

daarvan loop je links langs de Oude Haven naar de Noordhavenpoort en vervolgens via de 

Zuidhavenpoort weer terug naar de parkeerplaats. 

 


