
 

Route virtuele Kustloop Vrouwenpolder 

 

0 meter Start Dorpsdijk Vrouwenpolder bij “Duvekot Bouw” 
Dorpsdijk aflopen richting N57  

300 meter Voor de benzinepomp “Tamoil” de Dorpsdijk verlaten en rechts het fietspad op 

365 meter Aan het einde van het fietspad linksaf het fietspad op en de tunnel in onderdoor de 
Dorpsdijk. 

430 meter Na de tunnel eerste afslag rechtsaf, het fietspad op onderdoor de N57 
Het fietspad blijven volgen richting Veere (naast de Dorpsdijk) 

800 meter Eerste afslag links de Noorddijk op.  

1.1 km rechtsaf wandelpad inslaan “Manteling van Walcheren” richting Veerse Meer  
(langs slagboom). Voor camping “Veerse Dam” 

1.4 km Wandelpad langs Veerse Meer blijven volgen richting de Veerse Gatdam 

1.8 km  Het Veerse Meer strandje op en via looppadje het strand weer af 

2.1 km Direct via tunneltje onderdoor de N57 en aan de andere kant via trap naar boven. 
Na de trap direct omdraaien en de parallelweg van de N57 volgen terug richting 
Vrouwenpolder 

2.2 km Eerste afslag rechts, Jan de Visserpad op 

2.5 km Bij T-Splitsing rechts de Veerse Gatdam op. Vergeet vooral niet te genieten van de 
vergezichten! 

7 km  
  

14.5 km Bij “Strandpaviljoen de Piraat” de duinovergang over en het voetpad van de Duinweg 
oplopen 

15.3 km Ga voor “De Boschhoek”, ter hoogte van “De Bostent” linksaf het pad het bos in 

16 km Loop het bospad helemaal af en ga daarna verder via de Vroonweg richting 
Vrouwenpolder 

 Door het bos, de  Koningin Emmaweg in. Loop deze helemaal uit. Na het bos links 
aanhouden fietspad op 

18 km Na Oranjezon, eerste weg links. Parkeerterrein ligt aan rechter zijde 

18.1 km Eerste weg rechts, fietspad op achterlangs het parkeerterrein 

 Blijf het fietspad volgen, de Noorddijk op 

19.6 km Bij splitsing Noorddijk/Vroonweg houd rechts aan en blijf de Noorddijk volgen 

20.5 km Ga landsschapspad in bij Kustloop Bord  

21 km Na landsschapspad links richting Vrouwenpolder 

21.2 km    

 

 

Na het grote parkeerterrein, bij fietsenstalling links de strandovergang op. Langs 
“Strandpaviljoen de Banjaard” Strand aflopen richting Oostkapelle

Finish bij “Bij Liane”


