Routebeschrijving fietstocht
Langs de natuurgebieden ten noorden van Oostburg
(ca. 23 km)

1.

Start vanaf het Ledeltheater op het Ledelplein,
ga rechts richting “Résidence Osborch.”

16.

Op de viersprong linksaf richting Oostburg;
u bevindt zich op de Scherpbierseweg.

2.

Rechts aanhouden en rechtsaf, de Langestraat
in, richting “Lidl”. (Natuurgebied “Het Groote Gat”
komt in zicht.)

17.

Blijf deze weg volgen en steek twee keer uitlop
ers van de Niewkerksekreek over.

18.

Op de driesprong met de Krabbendijk richting
Oostburg volgen. Bij de volgende driesprong
rechts aanhouden, dit is de Ringdijk.

19.

De Ringdijk blijven volgen (rechts ligt het nat
uurgebied “De Blikken”. Beneden aan de dijk ligt
een vogelkijkhut van “Het Zeeuwse Landschap”.

20.

Bij een T-splitsing linksaf, de St. Bavodijk op.
Deze blijven volgen, bocht na bocht. Aan de
rechterzijde, bij theetuin “In de Morelleput”
ziet u de rode “kavane”staan.

3.

Rechtdoor en dan de betonplatenweg op.
Het wegdek volgen om de boom heen.

4.

Bij het naderen van een schrikhek gaan we –
het fietspad volgend – linksaf.

5.

Steek de weg over en sla meteen rechtsaf,
richting de schuur van Stichting Het Zeeuwse
Landschap.

6.

Sla de eerste weg (bij een routesteen van de
Canadese Bevrijdingsroute) linksaf en daarna
meteen weer linksaf de Cathelineweg in.

21.

Bij een driesprong linksaf richting Oostburg.

7.

Bij een driesprong rechtsaf de Groeneweg in.

22.

8.

Op een viersprong linksaf de Nozemansweg in.

Op een T-splitsing linksaf, een goed te fietsen
grindweg op, dit is de Henricusdijk.

9.

Op het einde van de Nozemansweg, rechtsaf het
fietspad op richting Schoondijke.

23.

Aan het eind van de Henricusdijk rechtsaf de
Mosterdweg in. Rechts zijn de forellenvijvers met
horeca.

10.

Voor de fietstunnel linksaf de provinciale weg
oversteken (oppassen) en de paralelweg links
volgen (Landwinkel)

24.

De Mosterdweg blijven volgen.

25.

Bij de kruising rechtdoor. (Op het eind aan de
linkerkant is het informatiecentrum over de
“Schaapskudde Zeeuws Vlaanderen”.)

11.

Bij een driesprong rechtsaf, de Tragel West in.

12.

Op een driesprong bij Tragel West de Klittenweg
linksaf inslaan.

26.

Op het eind van de Mosterdweg linksaf richting
Oostburg.

13.

Bij een T-splitsing rechtsaf de Krabbendijk op.

27.

14.

Bij een driesprong linksaf de Torenweg in.

Via de Oude Haven, de Zuidzandsestraat en de
Burchtstraat komt u bij het Eenhoornplantsoen
bij de waterpretfontein: het “Pino-project”.

15.

De Torenweg gaat bij een splitsing over in de
Schoondijkseweg; deze links blijven volgen.

28.

Ga de Markt op en op het eind van de Markt
rechtsaf en u bent weer op het Ledelplein.

