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Hoofdingang

Vanaf de parkeerplaats aan de 
Walendĳ k loopt u langs de fi et-
senstalling, over de brug het 
natuurgebied in. De kluut, berg-
eend en kleine zilverreiger 
staan u op te wachten. Hier 
starten twee van de drie 
wandelroutes. Door het gebied 
heen staan thema-panelen 
opgesteld met informatie over 
wat er op die plek te zien is. 

Vogelkĳ khutten voor 
kinderen

In het westen van het gebied 
vindt u 2 vogelkĳ khutten, de 
Kiekeboe en Koekeloere. Deze 
twee vogelkĳ khutten zĳ n 
speciaal ingericht voor kinderen.

Vogelkĳ khutten langs 
het middenpad 

Langs het middenpad vindt u 
nog 2 vogelkĳ khutten: de 
Koloniehut, met uitzicht op de 
broedeilanden en de Trekvogel-
hut, met uitzicht op de kreken.

Vogeleilanden 

In het midden van Waterdunen 
zĳ n speciale vogelbroed-
eilanden aangelegd. Door een 
dikke laag schelpen zĳ n deze 
eilanden geliefd bĳ  de zoge-
naamde kalegrondbroeders. 
De grote stern, dwergstern, 
kokmeeuw en visdief broeden 
hier hun eieren uit en brengen 
hun jongen in het voorjaar 
groot. 

Plattegrond
Waterdunen

Breskens

Cadzand

Groedeonverhard pad

vakantiepark

bebouwing

parkeerplaats

Legenda

verhard pad

vogelroute 5,5 km

golfroute 9 km

zeekraalroute 4,5 km

vogelkijkscherm

fietsenstalling   

zilte teelt

getijdenduiker

vogelkijkhut kinderen

beheerboerderij

uitkijkpunt

vogelkijkhut

Parkeerplaats
Walendijk N

ieuw
e Slikkenburgsew

eg
Puijendijk

Bekijk ze in 
Waterdunen!

NOORDZEE

Trekvogelhut

Kinderhutten
VogeleilandenVogeleilanden

Zilte teelten
Beheerboerderij

’t Hof Waterdunen

K
iew

egje

Koloniehut

ParKeerPlaaTs
sliKKenBurgseWeg

Plan je 
bezoek 
Waterdunen is een wandelgebied, 
met goed toegankelijke, verharde 
paden. Het is rolstoelvriendelijk. 

• Met de auto: parkeerplaats 
Walendijk of Nieuwe 
Slikkenburgseweg te Breskens 
(betaald). 

• Met de fiets: fietsenstalling aan 
de Walendijk, Puijendijk en het 
Kiewegje te Breskens. Je kunt niet 
fietsen in het gebied.

• Tip: Waterdunen ligt op korte 
fietsafstand van het veer 
Vlissingen-Breskens.

Let op:
- Grote grazers. Je kunt in het gebied 

koeien tegenkomen, ze helpen ons 
de begroeiing in toom te houden.

- De hond mag niet mee. Omdat de 
aanwezigheid van honden voor 
onrust onder de vogels en het vee 
zorgt. In het oostelijke deel, op een 
beperkt deel van de routes via de 
ingang aan het Kiewegje, Breskens 
mag de hond aangelijnd wel mee.

Tip: 
Kijk voor een excursie met gids 
ophetzeeuwselandschap.nl 
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Welkom in  Waterdunen

Waterdunen is een uniek 
natuur- en recreatiegebied 
van 350 hectare aan de 
West-Zeeuws-Vlaamse kust. 
Hier heeft het getĳ  de 
hoofdrol. Wandel 
over de paden en de 
bruggen en kom dichtbĳ  de 
vogels die hier rusten, eten 
en broeden. En geniet van 
de natuur. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het 
project Waterdunen? Ga dan naar 
www.waterdunen.com

Excursies kunt u via stichting 
Het Zeeuwse Landschap boeken. 
Bekĳ k www.hetzeeuwseland-
schap.nl/eropuit

Informatie over de bouw van 
recreatiepark Molecaten vindt 
u op: 
www.molecaten.nl/waterdunen

Aan Waterdunen werken vĳ f 
partĳ en samen. Dat zĳ n Provincie 
Zeeland, gemeente Sluis, water-
schap Scheldestromen, recrea-
tieondernemer Molecaten en 
stichting Het Zeeuwse Landschap.

Hoe komt u in Waterdunen?
Waterdunen ligt aan de kust, 
tussen Breskens en Groede, 
op ca 10 minuten fi etsen van 
het fi etsvoetveer Vlissingen-
Breskens. Op de plattegrond 
staat aangegeven waar u uw 
fi ets kunt stallen (zie        ). 
Uw auto kunt u parkeren op de 
parkeerplaats aan de 
Walendĳ k, te Breskens (zie        ).

Praktische informatie:
U kunt tussen zonsopgang en 
zonsondergang vrĳ  wandelen 
over de gemarkeerde wandel-
routes. Er zĳ n 3 rondwandelingen 
van 4,5 km, 5,5 km en 9 km. 
Sommige gedeeltes zĳ n onver-
hard, kies daarom voor stevige 
schoenen. Honden zĳ n niet 
toegestaan (behalve in het oosten 
van het gebied bĳ  de ingang 
Langeweg/Kieweg). Waterdunen 
per fi ets beleven? Verken dan 
het fi etspad rondom  
Waterdunen.
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Getĳ denduiker

Het zilte water van de Wester-
schelde stroomt twee keer per 
dag Waterdunen in en uit, via de 
speciaal gebouwde getĳ den-
duiker. Het gedempte getĳ  zorgt 
voor een dynamisch 
natuurgebied met slikken, 
schorren en geulen.

Recreëren in Waterdunen

Recreatieondernemer Mole-
caten realiseert een camping 
en vakantiewoningen in het 
gebied. Zĳ  hopen in het 
voorjaar van 2023 hun eerste 
gasten te 
ontvangen.

Zilte teelt 

De oestergeul is gegraven voor 
de kweek van oesters en andere 
schelpdieren. Ondernemers en 
studenten van de HZ University 
of Applied Sciences testen 
welke methodes werken en 
doen onderzoek naar zilte aqua-
cultuur. Ook experimenteren 
ondernemers met zilte kruiden 
en groenten zoals lamsoor, 
zeekraal, zeevenkel, zeebanaan, 
zeemelde en zilte schĳ nspurrie.
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