
De route

De route voert langs boomgaarden en welen. Welen zijn 
de overblijfselen van dijkdoorbraken: hier spoelde het 
zeewater de grond diep weg. Een diepe put bleef over: 
de weel. De nieuwe dijk werd om de weel heengelegd.  

Halverwege wordt Nisse, met zijn beschermde 
heggengebied vol met meidoorns aangedaan. Nisse is  
ook een goede plek voor een versnapering.

De route kruist verder diverse malen het spoor van de 
stoomtrein  Goes-Borssele, www.destoomtrein.nl. In de 
zomermaanden is er een intensieve dienstregeling.

De moeite van ‘t stoppen waard

-  Het trekkermuseum (76) halverwege  ‘s-Gravenpolder 
en Nisse.

- Nisse (92) met zijn groene dorpsplein en kerkevaete.

- Vlindertuin en Tropical Zoo in Langeweegje (73).

-  Fruitteeltmuseum en de imposante middeleeuwse NH 
Kerk in Kapelle (53, 54)

* Bomen en heggengebied
* Welen

Langs boomgaarden en welen
43 km

Langs boomgaarden en welen
43 km

Fietsroutes en GPS-data op internet

De vier fi etsroutes die vanuit Wemeldinge het Zeeuwse
achterland en de dijken van de Oosterschelde en van de 
Westerschelde verkennen staan ook op het internet.

Download de digitale kaarten, 
beschrijvingen en Gps-data van 
www.wemeldinge.info/fi etsroutes
Of scan de QR-code hiernaast.

Fietsroutes vanuit Wemeldinge
* Langs Oosterschelde & Westerschelde
* Langs boomgaarden & welen
* Langs de Oosterschelde
* Moernering tussen Oosterschelde & Westerschelde

Deze fi etsroutes zijn met zorg door het MKB Wemeldinge 
samengesteld. Voor de vermelding van onjuiste informatie 
zijn wij echter niet verantwoordelijk. Alle rechten 
voorbehouden.

Stuur opmerkingen of verbetering svp naar: 
info@mkbwemeldinge.nl 

www.facebook.com/wemeldinge

www.twitter.com/wemeldinge
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Routebeschrijving

Vanuit Wemeldinge via Kloetinge tot de Brilletjesdijk 
bij Ovezande in de Zak van Zuid-Beveland. Terug 
via de  Zwaakse Weel, s’-Gravenpolderse Weel en 
Kapelle.

Start onderaan de Boulevard, hoek Wilhelminastraat / 
Westelijke Kanaalweg, in Wemeldinge. De route volgt  
zoveel mogelijk de fi etsknooppunten. Alternatieve 
routes zijn gestippeld aangegeven.

Richting Kapelle aanhouden dwars door Wemeldinge 
heen via de Wilhelminastraat, Dorpsstraat en tot slot de  
Wemeldingse Zandweg.

800m na het verlaten van de Wemeldingse bebouwde 
kom rechtsaf de Hogepad nemen. Na 2,5km op het 
Hogepad rechtsaf de Kapelse Weg volgen richting 
Kloetinge/Goes (47)

Vanaf Kloetinge (47) naar Biezelingse Ham (83) als volgt:
(47) (46) (79) (77) (76) (92) (93) (96) (73) (78) (71) (70) (83)

Onderweg passeert u ‘s-Gravenpolder, Nisse en 
Langeweegje met zijn vlindertuin. Bij laag water vogels 
kijken bij Biezelingse Ham aan de Westerschelde.

Van Biezelingse Ham (83), via Kapelle terug  naar 
Wemeldinge: (83) (53) (54) (55) (56)

Vanaf de Postbrug (55, 56) ziet u weer de twee molens 
van Wemeldinge. Via het fi etspad langs het kanaal fi etst 
u terug.




