
  
 
 

 

Middelburg 
Stadswandeling 

Oranjeroute 
 

Lengte: 4,0 km 
Start- en eindpunt: Abdij 

Duur: 110 minuten 
 

Er kan zoveel meer dan je denkt 
 

 
 
  

Eindoordeel wandeling, 

horecagelegenheid en 

mindervalidentoilet:  
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Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden 
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af. 

De stadswandeling wordt beoordeeld als heel mooi met veel oude historische gebouwen 
en een leuke centrum. Beide testers geven aan dat het oude centrum veel 
kinderkopjesbestrating en scheef lopende straten heeft,  die daardoor moeilijker 
begaanbaar zijn met een rolstoel. De Kuiperspoort is een heel mooi straatje, maar slecht 
begaanbaar. Een uitgebreidere beschrijving is verkrijgbaar bij de VVV.  
 
Bezienswaardigheden langs de route: 

1. De Middelburgse abdij is een van de mooiste historische plekken van Middelburg. 

Het ronde gebouw, met in het midden een schilderachtig plein, is gebouwd in de 12e 

eeuw. 

2. Ga onder de poort met het wapen erboven door. Dan rechtsaf en meteen links naar 

de Koorkerkstraat. Hier staat het Beeld van de Ringrijder. Leden van het koninklijk 

huis hebben altijd veel belangstelling getoond voor het folkloristische ringrijden en 

hebben vaak kostbare prijzen ter beschikking gesteld. 

3. Loop via de Nieuwe Kerkgang naar Onder den Toren. In de Nieuwe Kerk is het 

koninklijk huis ieder jaar aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedom Awards. De 

onderscheidingen zijn bestemd voor mensen die zich op bijzondere wijze hebben 

ingezet voor de vier vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, 

vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. 

4.  Loop om het Abdijcomplex via de Groenmarkt en Korte Brug. In 1894 werd aan de 

Balans een plantsoen aangelegd met een rots-fontein ter ere van het bezoek van de 

‘koninginnen’ aan Walcheren: prinses Wilhelmina en haar moeder Emma..  

5. Ga aan het eind van Balans linksaf naar de Wagenaarstraat die overgaat in Hofplein. 

Het schitterende monument ‘Van de Perrehuis’ is in 1765 gebouwd als stadspaleis. 

Op 16 maart 1945 hield koningin Wilhelmina hier haar eerste officiële redevoering in 

bevrijd gebied. 

6. Sla linksaf naar de Lange Noordstraat in. Op de plaats van de huidige Doopsgezinde 

Kerk bevond zich in de 18e eeuw een statig huis, dat door Oranjegezinden in 1787 

met de grond gelijk gemaakt werd. Prinsgezinden en patriotten stonden in die dagen 

lijnrecht tegenover elkaar. 

7. Ga rechtsaf naar de Stadhuisstraat. Op 17 mei 1940 werd het historische centrum 

van Middelburg verwoest door een grote brand als gevolg van Duitse beschietingen. 

Van het Stadhuis stonden alleen de gotische muren nog overeind. In 1950 

heropende koningin Beatrix het gerestaureerde gebouw. 

8. Steek de Markt schuin over naar de Lange Delft en ga rechtsaf de Sint Janstraat in. 

Naast een verblijf in de abdij bezat Willem van Oranje ook een huis in de stad. Dit 

grote pand op de hoek van de Lange Delft en de Sint Janstraat diende als 

onderkomen voor de prins. In 1883 werd het afgebroken en vervangen. 

9. Ga linksaf en steek de Vismarkt schuin over, ga linksaf de Turfkaai op en steek 

rechtsaf de brug over. Neem Linksaf de Kousteensedijk en Korendijk , ga rechts de 



 

Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden 
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af. 

Nieuwepoortstraat in en dan linksaf de Loskade op. Tussen 1866 en 1873 werd het 

Kanaal door Walcheren gegraven. In Middelburg werd vervolgens de Loskade 

aangelegd, waarlangs grote, voorname huizen verrezen. 

10. Ga aan het eind linksaf naar de Maisbaai. Deze historische grond vormde ooit het 

bruisende hart van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). In de Dokhaven 

zijn maar liefst 336 VOC-schepen gebouwd. Het wapenschild in het grote witte huis 

is een tastbare herinnering aan het Middelburgse VOC-verleden. 

11. Steek de 2 bruggetjes over. Na de Franse tijd gaf Koning Willem I de Middelburgse 

economie een nieuwe impuls. Op de hoek van de Rouaanse Kaai en de Dwarskaai 

werd door dankbare burgers een Obelisk opgericht die in de volksmond bekend 

werd als De Naald. 

12. Vervolg de Dwarskaai naar het Damplein. Hier staat het standbeeld ter ere van de 

immens populaire koninginmoeder Emma, bijeen gespaard door het Zeeuwse volk.  

Ga 2x linksaf dam Noordzijde, rechtdoor onder de Gistpoort door en rechtsaf naar 

de Abdij 

Rolstoelvriendelijke horecagelegenheden met toilet  

Amadore Marktcafé (Markt 19) is goed te betreden en heeft een mindervalidentoilet dat 

met de rolstoel goed toegankelijk is. Ook het Zeeuws Museum (Abdij 3-4) heeft een 

horecapunt dat goed te betreden is en  een goed toegankelijk mindervalidentoilet. 

Parkeergelegenheid 
Volgens : https://www.middelburg.nl/Toeristen/Parkeren_in_Middelburg mogen houders 

van een Europese gehandicaptenparkeerkaart gratis onbeperkt parkeren op de algemene 

gehandicapten parkeerplaatsen als ook op de reguliere parkeerplaatsen, met uitzondering 

van vergunninghouder-plaatsen. Parkeren in de parkeergarages is niet gratis. 

 

 

https://www.middelburg.nl/Toeristen/Parkeren_in_Middelburg

