Routebeschrijving fietstocht
langs de natuurgebieden ten zuiden van Oostburg
(ca. 20 km)
1.

Start vanaf het Ledelplein, uw rug gekeerd naar
het Ledeltheater.

17.

Op de T-splitsing op het eind van de Sophiaweg,
bij het bord Bakkers Dam, linksaf.

2.

Ga links de Oprit op, met aan het eind de blauwe
ANWB-handwijzer.

18.

Deze weg volgen tot op de kruising met de weg
Oostburg/St. Margriete (B).

3.

Op het eind van de Oprit, rechtsaf richting
Zuidzande.

19.

Het kruispunt oversteken richting Waterland
kerkje/IJzendijke.

4.

Met de weg meebuigend naar links de
Zuidzandsestraat volgen.

20.

De Slepersdijk volgen. Rechts ligt natuurgebied
“De Plate”.

5.

Daarna de Oude Haven volgen tot de rotonde.

21.

6.

Neem hier de fietstunnel richting Zuidzande.

Bij de driesprong rechtsaf, de Slepersdijk blijven
volgen.

7.

Na de fietstunnel eerste weg links inslaan:
de Commerswerveweg.

22.

8.

Bij de eerste afslag rechtsaf,
de Veerhoekpolderweg in.
Deze weg gaat een dijk op; blijf die dijk volgen.

De Slepersdijk blijft rechts van ons.
(In een scherpe bocht staat iets verder van de
weg een “bank”, hier is een mogelijkheid voor
een wandeling, over het bruggetje).

23.

Fiets verder- met de Slepersdijk aan uw rechter
zijde – richting Camping Klein Brabant 41.

9.

Aan het eind van de dijk de asfaltweg linksaf
nemen.

24.

10.

Op de T-splitsing – bij het bord “De Paere Weie” –
linksaf.

Blijf de weg vervolgen en fiets bij
driesprongen en inritten rechtdoor.
We komen in het buurtschap Klein Brabant.

25.

11.

Aan het eind van de weg rechtsaf o.a. richting
Aardenburg/Sluis.

Steek de Philipsweg over en sla linksaf richting
Oostburg.

26.

12.

De Commerswerveweg volgen tot de rotonde.

Fietspad volgen tot de mogelijkheid om weer
linksaf te slaan.

13.

Dan het fietspad op, rotonde oversteken en
rechtsaf o.a. richting Aardenburg/Sluis.
(Voorbij een brug staat aan de linkerzijde een
vogelkijkhut)

27.

We rijden de Cathalijneschans in. (Links ligt het
natuurgebied “De Blontrok” en rechts “Het 		
Groote Gat”).

28.

Blijf de verharde weg bocht na bocht volgen.

29.

Bij een driesprong gaat de Cathalijneschans over
in de Nieuveltweg. Blijf deze volgen.

30.

Op de driesprong aan het einde van de Nieuvelt
weg rechtsaf, We zijn dan in de Bakkerstraat en
rijden richting de stad Oostburg.

31.

Aan het eind van de straat rechtsaf de Zuidwal
in, daarna linksaf de Burg. Callenfelsstraat in.

32.

Op het eind komt u uit op de Oprit, sla rechtsaf
en u bent weer op het Ledelplein.

14.

Na de vogelkijkhut linksaf de Isabelladijk op,
langs het natuurgebied “De Bonte Kof / Sophia
polder”.

15.

De Isabelladijk (verharde weg) bocht na bocht
blijven volgen. De naam verandert in
Sophiaweg.

16.

De Sophiaweg blijven volgen. Links ligt het
natuurgebied “De Linieput”.

