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EVEN VOORAF EN DISCLAIMER 

EN DOOR…. 

Na het Pieter-, Waterlinie- en Trekvogelpad is dit het vierde LAW dat ik ga lopen. Dat levert 
verhalen en herinneringen op. De titel van het verhaal over het Pieterpad is ontleend aan 
het nummer “Saus” van Rowwen Hèze.  

Nelleke en ik hebben, met uitzondering van Antarctica, alle werelddelen bezocht. Na mijn 
pensionering is de balans opgemaakt en de conclusie getrokken dat we meer van de wereld 
hebben gezien dan van het eigen land. 

LAW blijkt een leuke, systematische manier om daar verandering in te brengen. En als je dan 
ook nog de medische opdracht hebt om iets aan je gezondheid te doen dan is het maken van 
lange wandelingen een leuke sport. Dus al voor het afronden van de vorige route, het 
Waterliniepad, valt de beslissing “En door”. En weer met muziek in het hoofd, weerspiegeld 
in de nieuwe titel voor het verhaal “Vreemde wegen” van Blǿf  

VERWARRING EN MEER 

Sport is meestal strak gereguleerd. Scheidsrechters, reglementenboeken, diskwalificaties en 
vervelende supporters. Zo niet bij Lange Afstand Wandelen (LAW). Er zijn gidsen, er is een 
website en je kan de GPX downloaden op je telefoon. Onderweg wordt de route aangegeven 
met rood/witte markeringen. Het lijkt strak geregeld… 

Maar: 

 Er zijn varianten omdat: 
o Er vogels broeden 
o De hond niet mee mag op de route 
o Het pontje niet vaart 
o De weg, brug of dijk is opgebroken 

 Als je niet met twee auto’s rijdt moet je het openbaar vervoer gebruiken. Zo jammer, 
daar houden de ontwerpers van routes weinig rekening mee. 

 Markeringen kan je weghalen, omhakken of er iets overheen plakken, dit leidt tot 
verwarring en extra meters. 

 De club die dit onderhoudt doet wondere werken, maar ze kunnen niet tellen en niet 
rekenen. Zo wordt dit pad aangekondigd als een wandeling van 750 km. Een 
eenvoudig spreadsheet (zie bijlage) telt 1069 km. 

 Eerdere LAW’s hebben geleerd dat de opgegeven afstanden per etappe op zijn best 
een benadering zijn. 

Meer over dit alles is uitgebreid te lezen in eerdere verhalen (zie links), doen we niets meer 
aan. 

Bij bestudering van de gidsen valt een aantal zaken op: 

 De route is verdeeld in drie aparte stukken. (Dit verhaal gaat over deel 5.1 en GR 5) 
 Er is een redelijk strakke route van zuid naar noord (of omgekeerd als je dat wil), 

maar 
 Bij ieder deel zijn “leuke extra’s” die mogelijk het verschil van 319 km voor het totale 

Kustpad verklaren. 

https://www.youtube.com/watch?v=XK3Q2A182cw&ab_channel=BLOFVEVO
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In praktijk blijkt het in exacte volgorde lopen van de etappes niet altijd even handig. Om het 
geheel niet nog onoverzichtelijker te maken worden ze, voor zover ze in een “rechte lijn” 
liggen, in die rechte lijn beschreven. 

En nog even terug naar “het is sport”: die 750 tot 1069 leveren geen 
medaille, lintje of certificaat op. Stram lijf en pijnlijke voeten behoren 
echter tot de mogelijkheden. 

Mocht je gaan fietsen, dan is dat korter en kan je wel een sticker 
aanvragen. 

DISCLAIMER 

Hoewel niet te ontkennen valt dat deze wandeling is ontleend aan materiaal van Wandelnet 
en Nivon is het uiteindelijke verhaal fictie, waarbij iedere relatie tussen werkelijke plaatsen 
en personen puur toeval is. Alleen het bestaan van de Nederlandse kust kunnen we niet 
ontkennen. 

ZEELAND 

PREQUEL: KAMPERLAND – WISSENKERKE – KAMPERLAND, 5 SEPTEMBER ‘22  

Hoewel beginnen bij etappe 1 logisch lijkt, gebeurt dat niet (zie daar). En om de tijd op te 
vullen wordt gekozen voor etappe 12, de zomeretappe rond het Veerse Meer. 

Nu valt echt het Veerse Meer rond lopen uitsluitend te omschrijven als een pleuriseind, en 
dus heeft men bedacht dat de helft overslaan met behulp 
van een pontje wel een aardig gebaar is. Dan kan je kiezen 
of je start in Veere (parkeergeld €14 - €28) of Kamperland 
(Parkeergeld? Wat is dat?). En dus wordt de auto even na 
10 uur (de Veerman houdt van uitslapen) op de Veerdam in 
Kamperland neergezet. Het is stil, erg stil. Dat is niet zo 
verwonderlijk, want de veerman houdt niet alleen van 
uitslapen, maar ook van een vijfdaagse werkweek. Vandaag 
is niet een van die dagen. Nu ken ik de regio en na wat 
knarsen met tanden bedenk ik dat er best een leuke 
wandeling te maken is zonder de LAW goden. 
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Voor wie het ook wil proberen is de route 
opgenomen. Eerst steek je Noord-Beveland over 
tot je op de Oosterschelde stuit. Je hebt 
Kamperland dan al gehad. Een typisch Biblebelt 
dorp waar het ontstaan van de PKN wordt 
ontkend en lokale Christenen allemaal hun eigen 
clubgebouw hebben. Verder is het pas in de 19e 
eeuw ontstaan en heeft het alleen als 
toeristenpleisterplaats nauwelijks waarde, of het 
zou de oude Smidse moeten zijn met een plek 
om een paard vast te zetten. Maar het is rustig en je kan op je gemak naar Wissenkerke 
lopen. 

Daarbij kan je in de verte, over de landerijen het eerste deel van de pijlerdam zien liggen. 

Die ligt in de Roompot, de zuidelijke stroomgeul van de Oosterschelde. De meesten weten 
dat niet en denken dat het staat voor het multinational camping-imperium met wielerploeg. 

Nu hebben we daar begin ’80’er jaren gekampeerd en vonden we de Roompot toen al een 
forse camping. Inmiddels heeft het een belangrijk deel van de kust overgenomen en zich 
uitgebreid naar de rest van ons land, België en Duitsland. Er lopen een of twee etappes door 
dit gebied, en de vraag doet zich voor of dat door de achtertuinen van vakantiewoningen 
gaat. We gaan het zien. 

Wie oostelijk de 
Oosterschelde-
dijk volgt komt 
al gauw in een 
prachtig gebied. 
Noordelijk het 
zicht op de 
zeearm, met 
bekende 
duikplaatsen, 
binnendijks zijn 



LAW 5.1 Kustpad 5 

 

er de nodige meertjes met heel veel watervogels. En Duitsers. Die laatsten zijn vriendelijk, 
maar kunnen in meerderheid niet fietsen. Dat weerhoudt ze niet, en dus is het goed 
opletten wat er nu weer op je af komt zeilen. Hoewel het op het kaartje een korte wandeling 
lijkt, lopen de kilometers snel op en lijkt het verstandig via Geersdijk weer zuidelijk richting 
het Veerse Meer te wandelen.  

Het grote voordeel van LAW is dat je door 
natuurgebieden en weg van de verharde 
wegen wordt geleid. Met de informatie 
die ik nu heb is dat lastig, maar even 
buiten Geersdijk is er toch een stuk 
grasdijk dat wordt aangeraden door 
wandelnetwerk Zeeland. 

Daardoor wordt het toch een “echte” 
wandeling naar het meer. 

Het Veerse Meer valt uiteraard in het niet 
bij de andere Zeeuwse wateren, maar dat 
maakt het niet vervelend om langs te 
lopen. Op het water is wat aardige recreatievaart en ook hier weer roof- en watervogels. De 

bermen zijn stevig 
begroeid met 
najaarsbloeiers waarvan 
een deel al in het zaad 
staat. 

Helaas eindigt de route 
met het saaiste deel. 
Kamperland is door de 
haven in tweeën 
gedeeld en je moet een 
heel eind langs de akkers 
om voldoende 

landinwaarts te gaan. 

Door de late start is het al tegen vijven voor ik langs restaurant “havenzicht” loop. Na 
overleg met Nelleke stop ik hier om 
wat te eten. De ober geeft aan dat ik 
nog drie minuten heb voor een 
lunchgerecht. En zowaar, ze brengen 
me een tosti! 

Verder hebben ze apfelschorle, het 
zoveelste bewijs dat Duitsers hier een 
officiële bevolkingsgroep zijn. En zo 
eindigt de eerste wandeling van dit 
pad na een dikke 25 kilometer. We 
noteren hem als prequel.  
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TIEL  - SLUIS, 12 OKTOBER 

Naar Zeeuws-Vlaanderen reizen met OV is een barre tocht. En dus begint het Kustpad met 
twee overnachtingen. 

Het eerste is Rivers Hotel aan de Kaai in Sluis. 
Met een aantal overstappen, diverse sprinters 
en een veerpont duurt het lang, heel lang voor 
je aan de andere kant van de Westerschelde 
staat. Zeker als de trein Vlissingen binnenrijdt 
op het moment dat de pont de trossen los 
gooit. Het is een uurdienst. Staat tegenover 
dat je voor €3,95 zes kilometer zwemmen kan 
vermijden en dat is een koopje. En met een 
kop koffie en een broodje is dat uur zo om. 
Aan de overkant staat de bus al te wachten om 
me direct naar Sluis te brengen. Daarbij wordt 

veel gewaarschuwd. Het is de bus naar Brugge, en dat kan uiteraard alleen als je twee 
vervoersbewijzen hebt. Gelukkig stap ik net voor de grens uit. 

Wie binnenstapt bij Rivers komt in een drukke bar/restaurant. Als ik onderzoekend om me 
heen kijk wordt me van achter de bar 
gevraagd of ze wat voor me kunnen 
betekenen. “Jullie zijn toch ook hotel?”. 
De man die achter de bar staat zegt: 
“Dan moet je bij de receptie zijn” en 
schuift 3 meter op achter de bar. Op 
mysterieuze wijze blijkt dat de receptie. 
Na een zeer lange uitleg over alles wat je 
over een hotel kan vertellen volgt de 
vraag of ik verder nog iets wil weten. 
Mijn “waar is de kamer” beoordeelt hij 
niet alleen als redelijk; hij gaat me zelfs 
voor naar mijn onderkomen voor 
vannacht. Daar blijkt niets mis mee. 

Na uren in de trein gehangen te hebben is warm lopen voor de tocht van morgen wel een 
plan. En tenslotte is Sluis een dorpje met enorme historie, wat ook blijkt als je de QR code 

opent. Maar de eerste actie is de zoektocht 
naar de start van het Kustpad dat zo’n 50 
meter van het hotel ligt. 

Er staat een stevig bord. Niet zo mooi als in 
Pieterburen, maar dit is toch ook een serieus 
vertrekpunt. 

Eén blik op de route is voldoende om te zien 
dat de wandeling begint met het dorp 
rondlopen.  

https://www.staatsspaanselinies.eu/nl/de-staats-spaanse-linies/lijstweergave/linie:sluis.htm
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Dit is niet de eerste vestingstad, dit jaar heb ik Woudrichem, Gorinchem, Muiden en 
Naarden ook al gehad. En dan weet je dat rondlopen eigenlijk betekend dat je zigzaggend 
langs de bastions loopt en zo behoorlijk wat meters pakt. 

Dus waarom uitstellen tot morgen wat vandaag nog kan? En zo 
begint aan het eind van de middag de tocht naar de Duitse 

grens in Groningen. 

Het Waterliniepad heeft me van alles 
geleerd over deze vestigingen en het 
is heel aardig de verdedigingswerken, 
inclusief twee poorten, wallen en 
grachten zo te bekijken, terwijl aan 
de dorpskant het bijzondere Belfort 
uitsteekt boven de rest (inclusief de kerken)1. 

Met een uitgebreide slinger door het dorp aan het eind is het een 
ommetje van 6,5 kilometer die eindigt achter een bord mosselen 
in het hotel. Het lijkt een passend begin van dit nieuwe avontuur. 

SLUIS – NIEUWVLIET BAD, 13 OKTOBER 

De dag begint met een voortreffelijk ontbijt 
met verse jus en daarna de start langs de 
wallen, die formeel niet onder de route 
vallen, maar een tweede keer het dorp rond 
lijkt me niets. Bovendien is dit 
wallenvoetpad een “officiële” 
dorpswandeling langs al dan niet oude 
muren en langs water en veel planten. Veel 
meer informatie over alle militaire plekken 
en meer blijkt te vinden te zijn op een 
uitstekende website over erfgoedlijnen. 

Na het dorp loop je de polders in die 
zijn drooggelegd toen de haven van 
Sluis verzandde. 

Daar beginnen ook de vele 
fortificaties buiten de stad, zoals Fort 
Berchem dat “herbouwd” is bij het 
plaatsje Retranchement. Daar loop je 
langs/op de Belgische grens, met om 
de zoveel meter een heuse oude 
grenspaal uit 1842. De mooiste is 
zonder twijfel “De Drieling”.  

 

1 Een uitgebreid, en op punten historisch verhaal over dit deel van Zeeuw-Vlaanderen staat 
in ons verhaal “CadZand” 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bastion
https://www.zeeuwseankers.nl/ontdek-de-erfgoedlijnen
https://www.kooltiel.nl/categorie-kooltiel/categorie-reizen/saus-nederland-2021/
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De grens loopt hier in het midden van 
het grensgebied het Zwin. En daar 
verdwijnt die in het slik. Dus is er aan 
beide zijden op het droge maar een 
paal gezet. Vervolgens is het Zwin 
voor een deel verzand, dus nu staat er 
een derde op de juiste plek. 

Retranchement verwijst naar een 
legerschans, en die is bij de grens 
goed te zien, met dijken, grachten en 
kanonnen. En veel vogels, waaronder 
een ijsvogels die langs het 
Oranjekanaal heen en weer vliegt. Even na het dorp steek je over naar de dijk die uitzicht 
geeft op natuurgebied het Zwin. Vorig jaar hebben we er veel gewandeld, nu loop ik er in 
stevig tempo langs richting Cadzand-Bad, waarbij de konijnen alle kanten uit wegsnellen. 

Vorig jaar zijn we hier een weekje 
geweest, dus het lijkt een mooie plek 
om wat te eten en een kop koffie. Dat 
valt niet mee. Alles is dicht en de 
lokale bevolking (Duitsers dus) loopt 
wat verdwaasd rond in de natte 
omgeving. 

Maar uiteindelijk lukt het om wat te 
scoren. Formeel zit de tocht er hier 
op. Maar voor morgen staat er 35 km 
op het programma. Daarom is het 
hotel een paar kilometer verderop 

geboekt in Nieuwvliet-Bad. Vlak voor je daar bent kom je in natuurgebied de Verdronken 
Zwarte Polder. Ongetwijfeld is dit genoemd naar het veen dat er gelegen moet hebben. 

 

 

  

https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/de-drieling-in-retranchement
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Een deel van het gebied wordt 
kort gehouden door schapen. 
Verder zijn er een reeks 
“boardwalks” aangelegd, 
waardoor je door een deel van 
het gebied kan zonder natte 
voeten en zonder de boel te 
slopen. Nadeel: het heeft een 
zeer hoge Duitser-dichtheid. Ook 
buiten deze plankieren zijn 
vormen ze de overgrote 
meerderheid, maar dusdanig 
verspreid over het gebied dat ze 
nauwelijks opvallen. In het gebied staan de duindoorn en de liguster behoorlijk in bes. Er zijn 
nog een paar rijpe bramen, maar die zijn inmiddels knap waterig van smaak. 

De wandeling eindigt bij het Fletcher hotel. Een beetje uitgewoonde tent, maar met 
vriendelijk personeel en een kamer 
upgrade. 

 Helaas is er in dit Duitse territorium niets 
te doen. Wil je eten, dan is het restaurant 
van Sahnetopf je enige optie. De bediening 
is simpel: „Tut mir leid, dass wir kein 
Niederländisch sprechen!“. Gelukkig doen 
ze of ze Engels verstaan. Na een 
Bouillabaisse en wat friet vlucht ik terug 
naar het hotel. Morgen naar Walcheren, en 
weg uit het gebied waar we de slag om de 

Schelde hebben verloren         

NIEUWVLIET BAD – ZOUTELANDE, 14 OKTOBER 

Vanuit het hotel sta je bijna direct op het pad door de duinen. Inmiddels is er dan al weer 
een stevig ontbijt naar binnen 
verdwenen waar niets op aan te 
merken valt. Het duinpad is 
afwisselend alleen voor 
wandelaars of ook voor fietsers. 
Nu vertrouw ik Duitse fietsers 
niet. Niet omdat ze Duits zijn, en 
ook niet omdat ze allemaal 
helmpjes in belachelijke kleuren 
hebben, maar omdat de 
meerderheid zwalkt. En dus loop 
ik links, dan zie ik de 
tegenstander tenminste 
aankomen. 
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Duitsers lopen wettelijk rechts. Hun wet. Maar gelukkig zie ik er uit als een woeste inboorling 
en maakt vrijwel iedereen plaats voor me.  

Bij de Groese Polders buigt de 
wandeling af naar de landkant 
van de duinen. Hoewel, landkant: 
het is een gebied met veel 
meertjes en kanalen. Bovendien 
zijn er wat weilanden met grote 
grazers. Toen ik net begon met 
LAW had ik het er niet zo op, 
maar inmiddels weet ik dat de 
dagbesteding van grote grazers 
grazen is en dat ik op geen enkele 
wijze interessant voor ze ben. Nu 
loop ik tegen een groepje op dat 
me iets te vrolijk aankijkt met een blik van “kom je buitenspelen?”. Bovendien zit er een jong 
bij. Het mooie van natuurgebieden is dat er vaak wel een uitwijkmogelijkheid is.  Dus voor 
hen onzichtbaar loop ik om ze heen. Ze lijken teleurgesteld als ik aan de andere kant over 
het wildrooster verdwijn. 

Loslopende schapen zijn anders, die lijken de borden “hou minimaal 25 m afstand tot groot 
wild” gelezen en gesnapt te hebben: ze houden gedreven afstand. 

Verder mag je zelfs een trekveergebruiken om door het gebied te komen. Best lollig voor 
een keer.  

En water 
betekent 
ook altijd 
water-
vogels. De 
reiger is 
misschien 
niet de 
meest 
specta-
culaire, 

maar de foto 
is leuk. 

Na het gebied loop je via duinen en 
strand Breskens binnen. Vorige keer 
hebben we al gezien dat het niet echt 
een spectaculaire plaats is, maar het 
strand is mooi en de achthoekig 
vuurtoren van gietijzer uit 1867 is uniek 
en een toeristische attractie. 
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Ik ga hier vooral voor de pont die met 
terugbrengt naar Vlissingen. 

De tocht over de Westerschelde duurt 
een half uur en het wordt duidelijk dat de 
ontwikkelaars van dit LAW de overtocht 
meetellen als afstand. Persoonlijk vind ik 
dat iets te ruig en corrigeer de 
wandelafstand: de 35 km wordt nu 29 en 
dat is een ander verhaal! 

Aan de “overkant” op Walcheren loop je 
eerst door het centrum van Vlissingen. 

Het oude centrum ziet er leuk uit en de kade is goed voor veel jeugdsentiment. Hier heb ik 
tenslotte, onder aanmoediging van mijn moeder, een 17 keer meegedaan aan de 
Nieuwjaarssnorkeltocht op 1 januari. Door de dijkverhoging is de omkleedruimte verdwenen 

en de springtoren is in het kader van 
de nieuwe truttigheid verdwenen. 
Daarmee is een eind aan het 
evenement gekomen. 

Maar wandelen langs de kade, terwijl 
zeeschepen van en naar de haven van 
Antwerpen varen is spectaculair en 
weer een hele andere beleving van 
deze tocht langs de kust. 

Buiten de plaats kom je weer vol in de 
duinen. Dit is een gebied waar de 
duinenrij op zijn breedst is en de 

route maakt een aantal slingers door het gebied. 

Herfst betekent paddestoelen, en iets verder 
van de zee beginnen dit behoorlijk te 
groeien. Dit deel van de wandeling is 
behoorlijk rustig, dus alle kans om van de 
natuur in het gebied te genieten.  

Maar helemaal ongeschonden is de natuur 
niet, op een aantal plekken zijn de littekens 

van WOII nog te zien, zoals deze anti-
tankversperring van de Atlantikwall.  

Bijna zou je de alom aanwezige Duitsers 
uitnodigen om een leuk steentje voor thuis 
mee te nemen, maar die is echt te flauw. 
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En zo loop je na een paar honderd meter klimmen en dalen over de duintoppen uiteindelijk 
Zoutelande binnen. 

Hier komt de bus naar huis, maar voor het zover is kan ik nog even genieten van de 
paragliders die spectaculair rondscheuren met hun parachutes. Het gaat zo hard dat het niet 
moeilijk is om voor te stellen dat hier regelmatig doden bij vallen. 

 

Daarna is het langdurig je ziel in lijdzaamheid bezitten. De bus is een halfuurtje wachten, het 
spoor is gestremd bij Yerseke en zo is het pas voor in de avond als ik thuis ben. Maar 
Groningen, ik ben onderweg! 
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BIJLAGEN 

ROUTE EN AFSTANDEN 

De volledige route, ontleent aan Wikipedia 

Nederlands Kustpad LAW 5 Totaal gelopen km: 84,5   

Etappe Van - naar in KM & link Afstand Planning Afstand Reëel Ommetje 

Deel 1         

1 Sluis - Cadzand Bad 14,1 17,2 6,6 

2 Cadzand Bad - Zoutelande 29,9 31,4 3,5 

3 Zoutelande - Kasteel Westhoven 15,1    

4 Kasteel Westhoven - Neeltje Jans 21,7    

5 Neeltje Jans - Burg Haamstede 13,3    

6 Burg - Haamstede - Port Zélande 19,2    

7 Port Zélande - Goederede 
20,3    

8 Goederede - Rockanje 
13,6    

9 Rockanje - Brielle 
21    

10 Brielle - Maassluis 18,5    

11 Maassluis - Hoek van Holland 14,9    

12 Zomerroute Veerse Meer 
14,5  25,8 

Totalen in KM 281,9 48,6 35,9 

  

https://www.wandelnet.nl/wandelroute/251/Nederlands-Kustpad-1-etappe-01
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/252/Nederlands-Kustpad-1-etappe-02
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/253/Nederlands-Kustpad-1-etappe-03
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/254/Nederlands-Kustpad-1-etappe-04
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/255/Nederlands-Kustpad-1-etappe-05
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/256/Nederlands-Kustpad-1-etappe-06
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/257/Nederlands-Kustpad-1-etappe-07
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/258/Nederlands-Kustpad-1-etappe-08
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/259/Nederlands-Kustpad-1-etappe-09
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/260/Nederlands-Kustpad-1-etappe-10
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/261/Nederlands-Kustpad-1-etappe-11
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/829/Nederlands-Kustpad-1-etappe-12
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LINKS 

 Nederlands Kustpad 5.1van 
Wandelnet 

 Nederlands Kustpad volgens 
Wikipedia 

 Pieterpad volgens Wikipedia 
 Klompenpaden, de site 
 Wandelnet, de site 
 Wandelnetwerk Zeeland, voor wie 

heel veel extra kilometers in die 
provincie wil maken. 

https://www.wandelnet.nl/nederlands-kustpad-deel-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Kustpad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieterpad
https://klompenpaden.nl/klompenpad/harsloerpad/
https://www.wandelnet.nl/
https://www.wandelknooppunt.nl/wandelnetwerk%20zeeland.htm

