De route

Fietsroutes en GPS-data op internet

Vanuit Wemeldinge langs het Kanaal door ZuidBeveland en Oosterschelde naar de middeleeuwse
moerneringsgebieden (veenstekerijen) van de
Yerseke Moer. Dan vanaf Hansweert buitendijks
langs de Westerschelde richting Biezelingse Ham en
‘s Gravenpolder. Terug via de Kapelse Moer en de
boomgaarden rond Wemeldinge.

De vier fietsroutes 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/fietsroutes
Of scan de QR-code hiernaast.

De moeite van ‘t stoppen waard
- Het weidse uitzicht op 12m hoogte vanaf de Postbrug
(55, 57) over de Yerseke en Kapelse Moer. De
vergezichten reiken tot aan Tholen toe.
- Het droogliggende sluizenkomplex (84) uit de 19e
eeuw van Hansweert. Sinds 1993 niet meer in
gebruik.

Moernering tussen
Oosterschelde & Westerschelde
42 km

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

- Op de punt bij Hansweert (84) de enorme zeeschepen
op weg naar Antwerpen
- Vogels kijken bij Biezelingse Ham (83)
- De historische Dorpsstraat in Wemeldinge met zijn
lange rijen knotlinden.

Deze fietsroutes 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

* Eeuwenoude landschappen en dorpen
* Vogels en vergezichten
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Routebeschrijving±

Deze route voert u dwars door de Yerseke en
Kapelse Moer, waar in de Middeleeuwen veen
en zout werd gewonnen. Aan deze activiteiten
dankt het landschap zijn hobbelige uiterlijk. Langs
de Westerschelde en Oosterschelde kunt u van
prachtige vergezichten genieten.
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Routebeschrijving
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Kattendijke

Eerst langs het kanaal naar Yerseke. Het kanaal
oversteken bij de Postbrug (56, 55, 57).
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Start op de Boulevard, op de dijk hoek Wilhelminastraat
/ Westelijke Kanaalweg, in Wemeldinge.

Wemeldinge
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Monnikendijk

Breedsendijk

Vanaf (57) de Postweg naar beneden volgen tot aan de
eerste afslag links. Hier de Hovijweg nemen richting
kanaal en de Breedsendijk, die langs de Oosterschelde
loopt.
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Vanaf Yerseke (64) via de Yerseke Moer naar het gehucht
Vlake en dan naar Hansweert volg de knooppunten (64)
(58) (85) (88) (84)

Yerseke
89

Tot slot met steeds het kanaal aan de rechterhand via
de Kapelse Moer en de boomgaarden rond Wemeldinge
terugfietsen.
Namelijk via Dankerseweg, Tekenburgseweg, Postweg
oversteken. Vervolgens Lurpseweg, Biezeweegje en
de Wemeldingse Zandweg oversteken. Tot slot via de
Blauwhuisweg, fietspad Kerkweg langs de NH Kerk,
door Wemeldinge terugfietsen naar het startpunt.
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N289

Vóór de bruggen over het kanaal linksaf de afslag
Kelhoekseweg nemen en onder de spoorlijn/-dijk
doorgaan.
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De Groe

N666

Terug via (71) (70) (83). Bij (83) de snelweg oversteken en
langs Rijksweg N289 richting Kruiningen gaan.
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Vanaf Hansweert (84) buitendijks langs de Westerschelde
naar (83) Biezelingse Ham. Vanaf (83) nog ± 1,6 km
buitendijks blijven op fietspad/werkweg, dan de dijk
oversteken en binnendijks verder via de Weg langs de
Zeedijk naar (71).
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