
Wandelreis Zeeland 

Toen ik in een ver verleden voor de eerste keer een personeelsuitje moest organiseren, 

fluisterde iemand mij toe dat een geslaagde dag altijd bestaat uit CCS (Cultuur, Culinair en 

Sport). Die elementen zaten ook in onze tweedaagse reis naar Zeeland. Om te beoordelen of 

de wandelreis naar Zeeland geslaagd is, ben ik niet gevraagd, wel doe ik verslag van deze 

twee dagen.  

Om heel eerlijk te zijn, is een verslag maken eigenlijk ook overbodig, want het programma 

dat Jos Caeijers voor ons heeft gemaakt, lijkt al heel aardig op een verslag.  Maar 

misschien…ach ja, laten we alles nog eens de revue passeren.. 

Woensdag 22-04-2015 

Om 07:45uur stroomt het Martinusplein bij De Dommelstroom,  thuisbasis van Voetje voor 

Voetje, langzaam vol met goedgehumeurde wandelaars. Om precies te zijn 47.   

Stipt 08:00uur vertrekt  ons vrolijk kwetterend gezelschap met de bus naar het Polderhuis in 

Westkapelle. In dit gebouw is het Dijk- en Oorlogsmuseum gevestigd. Hier worden we 

aangenaam verrast: een heerlijk appelgebakje staat op ons te wachten en de koffie en thee 

zijn vers gezet.   

Alvorens we aan de eerste geplande wandeling beginnen, hebben we  ruimschoots de tijd 

om buiten nog wat  informatie op te doen over Westkappelle/ Walcheren tijdens WOII. 

In de tuin van het Polderhuismuseum staat een landingsvaartuig. Dat heeft het museum 
cadeau gekregen van de Koninklijke Nederlandse Marine. Het is bedoeld als eerbetoon aan 
de geallieerde strijdkrachten die in 1944 deelnamen aan de Amfibie-operatie om de Duitsers 
te verjagen uit Nederland. Nou en dat is goed gelukt hoor! 

                                    

In de periode van september 1944 tot december 1945 was Westkapelle/ Walcheren een 
belangrijke plek op het internationale strijdtoneel. Westkapelle werd bijna compleet 
verwoest en Walcheren stond onder water. Jazeker, er zijn niet veel mensen die weten dat 
de dijk van Westkapelle uit strategisch belang is gebombardeerd. De Slag om de Schelde, 
waar Westkapelle een belangrijk breekpunt was, wordt niet voor niets de Vergeten Veldslag 
genoemd. 
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Terwijl de buschauffeur onze bagage naar de Stayokay van Domburg brengt,  verdwijnen wij 
voor een eerste verfrissende wandeling van 7 km  in het natuurgebied tussen Westkapelle 
en Zoutelande, om vervolgens weer terug te keren bij het Polderhuis. Hier mogen we -wat 
een gastvrijheid- onze meegebrachte lunchpakketjes opeten. 

Om 13:30 uur maken we ons weer op om gedurende een mooie wandeltocht van ruim 
negen kilometer naar ons logeeradres in Domburg, heerlijk uit te waaien langs de zee.  

                                         

 

 

In de verte doemt een kasteel op en sommigen onder ons hoeven niet veel moeite te doen 

om zich in de tijd te wanen  van kasteelheren, jonkvrouwen en drijfjachten.  Maar  of we op 

deze plek  witte paarden met ridders erop  zullen tegenkomen…. 

Na wat mijmeringen op de brug, besluiten we dan om het kasteel te benaderen. We zijn 

welkom, want de ophaalbrug is reeds lang vervangen door een stenen entree. 
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Ja, ons logeeradres is een Stayokay, maar niet zomaar een.  Deze Stayokay blijkt gevestigd in 

een wel heel bijzonder gebouw:  Kasteel  Westhove.  Kasteel  Westhove is een 13e eeuws 

kasteel compleet met torens, koetshuizen en een slotgracht. In dit kasteel logeerden  zeer 

voorname en vooraanstaande mensen  zoals:  

Floris V, Karel de Stoute, Philips van Oostenrijk, Keizer Karel V, Prins Willem V, Koningin 

Emma, Koningin Wilhelmina en 47 leden van de Valkenswaardse wandelvereniging Voetje 

voor Voetje.  

 

 
Kasteel Westhove 
 

Het kasteel ligt vlakbij het strand en vanaf de twee terrassen hebben we een fantastisch 

uitzicht op het duin- en boslandschap van de Manteling. Dit bosgebied is  trouwens zeer 

uniek, omdat het direct onderaan de duinen ligt.  

 

 
In de voormalige orangerie van het kasteel is nu het museum  voor natuur en landschap 

Terra Maris gevestigd.  
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Mottekasteel 

 

In de tuin van het kasteel staat ook een replica van een mottekasteel. Een mottekasteel is 

één van de oudste kasteelvormen. Het was bedoeld als versterkte woonplek voor een adellijk 

persoon. Het was gebouwd op een grote kunstmatige aarden heuvel (een motte)  die was 

beschermd door houten omheiningen. Er stond een houten gebouw op dat diende om in te 

wonen, maar ook om zich te verdedigen. 

Nadat we onze kamers hebben opgezocht en de bedden opgemaakt, is het tijd om op het 
prachtige kasteelterras in een vrolijk voorjaarszonnetje te genieten van een heerlijk drankje. 

’s Avonds hebben we het diner gebruikt (je moet wel deftig blijven in deze omgeving)  in de 
eetkamer. Koningin Wilhelmina zou instemmend hebben geknikt, als ze onze eetlust zou 
hebben opgemerkt. 

Zoals altijd bij een overnachting met leden van “de voetjes”, vindt ook nu, na het diner 
onmiddellijk  weer iedereen zijn plek: een groep mensen maakt een wandeling, dit keer naar 
Domburg, een andere groep doet spelletjes. SKIBO blijft door de jaren heen wel  favoriet, 
maar er heeft zich  een nieuwe kandidaat gemeld: PERUDO.  Verder -wat een toeval-  uit een 
en dezelfde familie vormt zich een rik-groep. Dat is ook nieuw. Voorts zijn er nog een paar 
voetballiefhebbers die op hun wenken worden bediend door een wedstrijd op tv, een 
praatgroepje en tot slot zijn er nog een paar observators.  

Voor ongeveer de helft van de deelnemers, is de allerlaatste sportieve activiteit van deze dag 
het laddertje op om bij de slaapplaats te komen. Iedereen is moe, maar uitermate tevreden: 
de eerste wandeldag is geslaagd! 

 

Donderdag 23-04-2015 

Voor de wandelaars begint de dag met een lekker ontbijt. Het is een drukte van jewelste in 
de eetzaal.  Maar ja, en ontbijten, en lunchpakketje klaarmaken, en alles een beetje netjes 
achterlaten, en zorgen dat de koffers tijdig in het koetshuis staan, is nogal wat. Koningin 
Wilhelmina zou de volgende woorden gesproken hebben: “lieve menschen (of zou ze zeggen 
landgenooten), begrijpelijk heeft eenieder van u trek, probeert u echter uw kalmte te 
bewaren, wacht rustig uw beurt af”.  Maar ja, ze was er niet en bovendien is ze niet meer. 
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Na het ontbijt vertrekt de groep door het natuurgebied de Manteling langs het Veerse Meer 
naar het 14 km verderop gelegen  Veere.  

De Manteling van Walcheren is een gebied met bossen, stukken duin, statige lanen en 
slingerpaadjes. Vrijwel nergens anders in Europa groeien loofbomen zó dicht op de kust. In 
dit gebied hoor je tegelijk een nachtegaal zingen en een zeemeeuw krijsen.  
Van de 17e tot de 19e eeuw woonde hier in de zomer de Middelburgse elite. In de 20e eeuw 
werden veel huizen permanent bewoond of er kwam een instelling in. Nu trekken wij met 
ferme pas door dit gebied. 
 
Net buiten Veere worden we opgewacht door een goede vriend van Jos. Toevallig is die op  
23 april jarig dus wij begroeten hem met een verjaardagslied en een ferme handdruk. De 
jarige loopt met ons via “De Stenen Beer” naar het gemeenschapshuis in Veere. 
Waarschijnlijk heeft hij gedacht: “wie jarig is trakteert”, want koffie en thee met cake en 
echte Zeeuwse bolussen staan voor ons klaar. Wat een ontvangst!  We hebben het ons laten 
smaken. Heerlijk! 
 

  

De stenen beer 

“De Stenen Beer”  is een onderdeel van de stadsverdediging uit de Franse tijd.  
Via een wenteltrap ga je naar beneden en door de gang  met schietgaten loop je dan richting  de 
kade. 
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Rondleiding Veere 

Na de geweldige ontvangst, stonden er twee gidsen klaar onder wiens leiding wij  Veere 
hebben bezichtigd.  We hebben onder andere het volgende gezien: 

Het 15e eeuwse Stadhuis (zonder de beelden van de Heren en Vrouwen van Veere) maar 
met de vele kleine dakkapelletjes.  Bijzonder is “De Kaak”:  een stoepje met twee treden. 
Hierop zette men boeven te kijk: aan de muur was een ijzeren beugel bevestigd, die werd 
gesloten om de hals van de misdadiger zodat hij niet weg kon lopen. Vervolgens werd hij 
door de omstanders bespuwd en met straatvuil bekogeld.  
 
Ook bekijken we de geweldige romp van de Grote kerk.  Aan deze Onze Lieve Vrouwekerk is meer 
dan een eeuw lang gebouwd, van 1405 tot 1560. De Vlaamse bouwmeester Anthonius  Keldermans 
en later zijn zoon Rombout, hadden de leiding bij de bouw.  
De toren had volgens het ontwerp wel driemaal zo hoog moeten worden. In 1686 brandde de kerk 

en toren uit. Enkele jaren later werden ze weer hersteld, maar veel eenvoudiger. Vanaf 1811 werd 
de kerk door soldaten van Napoleon gebruikt als militair hospitaal. Later is de kerk nog een 
tijdje bedelaarshuis en kazerne geweest. 
 
We komen bij de Cisterne of stadsfontein. Het is een merkwaardig achtkantig bouwwerk over de 
grote waterput heen, die gegraven is om de Schotse Wolhandelaren van goed water te voorzien.  
Tegenwoordig  gooien toeristen er nog wel eens muntjes in die er dan prompt weer door de jeugd 
worden uit gevist. 
 
Een poosje staan we stil bij het bronzen beeld van Valerius dat in het grasveld staat. Het is gemaakt 
door beeldhouwer Mari Andriessen. Valerius (overleden 1625) was notaris in Veere en is vooral 
bekend door zijn liederen over de opstand tegen Spanje, zoals:  Wilt heden nu treden…… en O Heer, 
die daar des hemels tente spreidt….. .  
 

Veel huizen in Veere dragen nog namen. Dat stamt nog uit de tijd vóór Napoleon, want 
Napoleon heeft behalve de standaardmaten- en gewichten: kilo, meter, en liter, o.a. ook de 
achternamen en huisnummers ingevoerd.  
 
Dichtbij de kade staan de mooie Schotse Huizen “ Het Lammeken” en de “ Struijs “.  
De naam “ Schotse Huizen” is ontstaan omdat ze in de 16e en 17e eeuw door de Schotse kooplui als 
woonhuis, kantoor en pakhuis werden gebruikt. Veere had namelijk het stapelrecht van de Schotse 
Wolhandel  verkregen. Dit droeg bij tot de vooruitgang van het stadje. In die tijd had Veere  5.000 tot 
10.000 inwoners, tegenwoordig nog ongeveer 600.  

Ergens tegen een muur hangt  een verweerd stuk bot van een walvis, dat nog herinnert aan 
de Walvisvaart.  

Kennen jullie nog het personage opa Henry Buys uit de televisiereeks “Oppassen”. Hij werd 
gespeeld door Coen Flink. Hij stelde zich altijd voor als ex-burgemeester van “het mooie 
plaatsje Veere”.  Hij had gelijk: Veere is een fantastisch mooi stadje. 

Tevreden en voldaan, maar niet voordat we de vrienden van Jos heel hartelijk  hebben 
bedankt, stappen we in de bus en keuvelen nog wat  over de wandeling van die ochtend, de 
schoonheid van Veere en de gastvrijheid die we daar ondervonden. 



De buschauffeur brengt ons naar de Twee Gebroeders in Etten Leur, waar we tijdens een 
heerlijke maaltijd nog gezellig napraten over deze twee geweldige wandeldagen.  Vervolgens 
stappen we voor de laatste keer die dag de bus in waar Lizet,  Jos Caeijers namens iedereen 
heel, heel hartelijk bedankt voor deze fantastisch georganiseerde reis . We hebben genoten! 

 

        Lenie van Dommelen 28 april 2015 


