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La mer, qu’on voit dancer le long des golfes clairs a des reflets d’argent, 

La mer, des reflets changeants sous la pluie. 

La mer, au ciel d’ été confond ses blancs moutons avec les anges si purs 

La mer, bergère d’azur, infinie 

Uit  “La mer “ van Charles Trénet. 

Na Cadzand – Breskens van 2016 breien we vandaag een nieuw stukje aan de lange LAW 5-kous. 

Gebruikelijke filegolven en een zes kilometerlange duik onder de Westerschelde zijn de voorboden 

voor een avontuurlijk bezoek aan Walcheren. Eerste blikvanger het Neo – Barokke station uit de 

jaren 1950 en eindstation van de lijn Roosendaal – Vlissingen.  Het vervangt het gebouw uit 1872 

toen de machinist zijn rempedaal 

vergat in te drukken en alles in de prak 

reed! Het centrum van de stad laten 

we rechts liggen. Over de sluizen de 

dijk op terwijl een tegelpad richting de 

Oranjemolen voert. De voormalige Pel- 

en nu Korenmolen is de enige die zó 

dicht bij de zee staat. Op een hoge 

sokkel staat Michiel De Ruyter, 

vlootvoogd, geboren in 1607 en 

getogen Vlissingnaar. Winnaar uit 

oorlogen met de Engelsen en piraten in 

de Oostzee regeert hij over de 

Westerschelde. Iets verder de Kazematten uit 1811 die deel uitmaakten van de Vlissingse 

vestingswerken die reeds in 1548 werden gebouwd. Hierbij ook het Fort Rammekens dat de naam 

van oudste zeefort van Europa mag dragen. Het vroegere Arsenaal, omgetoverd tot een prachtig 

museum. Het Monument “Uncle Beach “ herinnert aan de Slag om de Westerschelde van 1- 11- 44, 

toen geallieerden hier aan land kwamen. De langste zeeboulevard van Nederland meldt zich aan. Een 

majestueus uitzicht over het water en het drukke zeevaartverkeer waar je als het ware de 

voorbijvarende schepen kunt aanraken. In het beste geval kan je vanaf hier zeehonden, 

witsnuitdolfijnen en bruinvissen spotten (maar vandaag niet ). Een aantal oude kanonnen, opgevist 

uit de Straat van Messina, een geschenk van de Italiaanse regering geven het geheel een kleurrijke 

toets. Het beeld van mensenredder Frans Naerebout die in 1779 tijdens noodweer 86 

schipbreukelingen van het gestrande 

Oost – Indische Compagnieschip  

“Woestduyn“ redde. Er volgt De 

Gevangen Toren, overblijfsel van de 

Westpoort, gebouwd einde 16de eeuw 

en op naar het Nollehoofd. Gedreven 

door een stevige zuidwester trippelt 

het over houtsnipperpaden en 

schelpenpaadjes richting de 

duinengordel. Aan de zuidwestkant van 

Walcheren ligt een prachtige 

natuurstrook. Hier bruist de branding 



van de zee. De duinen zijn hier bijzonder hoog maar smal (hooguit 25 meter); vandaar zeer 

kwetsbaar. De 45 meter hoge duinenrij moet dan ook regelmatig versterkt worden. Voorbij Dishoek 

(met bijhorende camping) slodderen we naar beneden en zoeken beschutting tussen de nog 

bladerloze begroeiing. Na Klein- en Groot Valkenisse zullen we terug de strijd tegen wind en zand 

moeten aanbinden. Tussendoor is het toch zalig genieten van de zilte zeelucht, de bruisende 

branding en de adembenemende kustlijn. De Zoutelandse duinen met een hoogte van 54 meter 

behoren tot de hoogste van Nederland. Door zijn beschermende ligging heeft Zoutelande zich de 

naam “Zeeuwse Riviéra“ toebedeeld,  als zonnigste zuidstrand van Nederland. Hier zullen we 

vandaag de zee het dichtst benaderen. Niet om te gaan zwemmen, geen schelpjes zoeken of 

zandkastelen bouwen maar om de knapzak aan te spreken. In “De Branding” is het gezellig toeven, 

we wanen ons echte zoutwatermatrozen. Het voorstel ons hier door de bus te laten ophalen wordt 

door de voorzitter wijselijk afgewezen. Huppelend verlaten we deze “Zoeten Inval” en als dessert 

kunnen we orkaanwind en zandstormen opsnuiven. Het wordt struinen door de duinen terwijl in zee 

witschuimende golven de golfbrekers 

overspoelen en wolken schuim op het 

strand achterlaten. Met veel plezier 

nemen we de trappen naar beneden, 

genietend van de tijdelijke beschutting, 

richting Westkappelsche  Kreek, 

ontstaan na het doorbreken van de dijk 

bij bombardementen in oktober 1944. 

Westkapelle, de meest westelijke punt 

van Walcheren wordt beheerst door de 

statische vuurtoren, echt een rots in de 

branding en baken voor de scheepvaart. 

Hier verlaten we de zeedijk,  lummelen 

langs een leuk kerkje, een tank als landingsmonument wuift ons uit richting binnenland. Een 

klinkerweg wordt de voorbode tot een allerlaatste aanval tegen wind, zee en zand. Vandaag hebben 

we ons brevet van “zandstuiver” dik verdiend. De skyline van Domburg is in zicht. Door blanke 

duinen slentert het een laatste keer langs brede zandstranden, dichtbegroeide onderbossen, toefjes 

sneeuwklokjes. Op zee vechten, waarschijnlijk ervaren ratten, op de surfplank tegen zichzelf en de 

ontstuimige golven terwijl een vlucht scholeksters zich met de wind laten meedrijven. Het golfterrein 

leidt Domburg binnen. De wapenspreuk van de Nederlanders “Je maintiendrai“, “ik worstel en blijf 

boven“, kwam vandaag goed van pas. We hebben het met z’n allen aan de lijve ondervonden. Het 

mondaine stadje ontvangt ons met open armen. Er is nog gelegenheid voor een Liefmans on the 

rocks en Gentse Strop (met leuk bijhorend attribuut) en de eerste van 2017 zit er op. Was het niet 

een heel, heel …..   specialleken ???  


