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Biggekerke_Hoogste duintop van Zeeland – 16km. 
 
Startpunt: Kerkplein te Biggekerke. 
Voldoende parkeerruimte en is per OV bereikbaar. 
 
Biggekerke is een typisch Walchers kerkdorp. Hoewel de naam van het dorp weleens aanleiding geeft tot 
spot, heeft deze niets met varkens te maken: Bigge was in de vroege Middeleeuwen een gangbare 
persoonsnaam. In het dorp liggen een tweetal Vliedbergen, een derde ligt ten zuiden van Biggekerke. 
De Hervormde kerk stamt uit de 15e eeuw. 
 
Vanaf de Kerkbrink (Kp25) lopen we na huisnr. 
19 links richting Kp84. 
We verlaten Biggekerke via de Zoutelandseweg 
en volgen deze tot een begraafplaats (Kp84). 
Direct na de schuur aan de rechterzijde zien we 
Vliedberg "Zoutelandseweg". De datering is 10e 
- 13e eeuw. De vliedberg is 3,6 meter hoog, heeft 
een doorsnede van +30 meter en is gedeeltelijk 
omgeven door een sloot of gracht. 
Vliedbergen zijn aarden heuvels (verhogingen) 
in het landschap. Ze werden vanaf de 10e eeuw 
aangelegd als woonheuvels. In de later eeuwen 
werden er vaak verdedigingstorens/ motte 
kastelen op gebouwd.  
 
We lopen via het fietspad richting Kp24. 
Bij afslag naar Domburg rechtdoor en na 140m 
links een onverhard pad. 
Voor de waterplas rechts. Pad volgen naar links 
en 1e pad rechts. 
Op fietspad links en daarna de drukke N288 
oversteken en rechtdoor via klaphek (groen gele pijl). 
Wandelpad volgen naar Kp24.  
Bij Kp24 wandelen we naar Kp21. 
 
Asfaltweg oversteken en wandelpad verder volgen (groen gele pijl). 
Bij Kp21 rechts richting Kp75. 
Dit pad geruime tijd volgen tot een klinkerweg. 
Op klinkerweg rechts en daarna links (Bosweg). 
1e weg rechts (Elsenweg) en daarna direct 1e pad links. 
Dit pad geheel uitlopen en op de verharde Bosweg rechts en daarna 1e fietspad rechts (Langendam). 
Op kruising (Koddelaan) rechtdoor Langendam volgen. 
 
Bij de 1e zijweg (De Sprink rechts gelegen) steken we links over en gaan direct rechts (voetpad). 
Uitrit brandweergarage oversteken en links aanhouden. 
Pad volgen naar Kp75.  
Pad volgen naar Kp74. 
Wandelpad volgen, langs de parkeerplaats en bij de oversteekplaats de drukke N288 oversteken (Kp71). 
 
Bij Kp71 duinen oplopen richting Kp13. 
Wandelpad volgen (groen gele pijl) over de duinen, langs de zee. 
Daarna even door Zoutelande (langs de kerk via de Langstraat). 
Bij huisnummer 38 rechts (Duinstraatje) en via voetpad omhoog de dijk op. 
Op de dijk links en daarna rechts omhoog het voetpad volgen naar Kp 13.   
 
 



 
 
We komen hier langs enkele bunkers. Het complex maakte deel uit van de Atlantikwall. De twee bunkers zijn 
opengesteld als museum. De afstand tussen de bunkers is ongeveer 200 meter. Beide bunkers werden in 
1942/1943 gebouwd. De onderste bunker was een verblijf en communicatie bunker. De bovenste bunker was 
een observatiepost met een periscoop met vrij uitzicht op de Westerschelde. 
 
Bij Kp13 wandelen we verder omhoog richting Kp22. 
Als we verlopen komen we langs uitkijkpunt en een vliegplaats voor delta’s en paragliders. 
Even voorbij de vliegplaats komen we bij het hoogste punt van de duinen. 
Links van het wandelpad ligt de hoogste duintop en tevens het hoogste punt van Zeeland met een hoogte van 
52 meter.  De top wordt ook wel genoemd: Duintop Groot-Valkenisse. Hier heeft men een prachtig uitzicht 
over zee en over Walcheren. 
 
We wandelen verder, dalen af en gaan naar links en volgen de groen gele pijl omlaag waarna we verder lopen  
naar Kp22. 
Bij Kp22 wandelen we richting Kp50. 
Bij Kp50 wandelen we richting Kp52 en daarna richting Kp26. 
Bij Kp26 wandelen we richting Kp23.  
We zien hier rechts een bunker met een grote antenne en vlak daarna (als we rechts over het water gaan) links 
de Vliedberg Bergweg. 
Deze Vliedberg “Bergweg” is gedateerd 10e - 13e eeuw. De vliedberg is 4 meter hoog, heeft een doorsnede 
van +30 meter. Langs de waterkant staat een uitkijkpost ontworpen door kunstenaar Harry Vandevliet. 
Vliedbergen zijn aarden heuvels (verhogingen) in het landschap. Ze werden vanaf de 10e eeuw aangelegd als 
woonheuvels. In de later eeuwen werden er vaak verdedigingstorens/motte kastelen op gebouwd.  
 
We volgen het pad langs het water naar Kp23. 
Bij Kp23 wandelen we richting Kp27. 
Op een asfaltweg steken we over en gaan rechts een stukje een fietspad volgen. 
Bij Kp27 (bankje) rechtdoor fietspad volgen, de drukke N288 oversteken en naar Biggekerke lopen. 
 
1e weg links (Derrienk) negeren. Volgende straat links (L. Simonsestraat). 
3e weg rechts (Wagenmakersstraat) en rechtdoor. 
Aan het einde komen we weer op de Kerkbrink waar we deze wandeling begonnen. 
 

* * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop deze route ook met het gezonde verstand. * * * 


