
ZOMERFIETSTOCHT
ROUTE TERNEUZEN - ZAAMSLAG - AXEL



En wat leuk dat je gebruikmaakt van de
zomerfietsroute. 

Deze route is 49.8 km en start vanaf de
Basaltpromenade in Terneuzen, knooppunt 28. 
Basaltpromenade 8 is een woningcomplex van Tragel.
Hier is een dagbesteding en woongelegenheid bevestigd
voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. De bewoners zullen het waarderen als je even
naar ze zwaait. 

Bij knooppunt 40 vind je onder aan de zeedijk café
De Griete (Griete 19, Zaamslag). Dit is een leuke
locatie om de eerste stop te houden. 
Hierna vervolg je de route richting  knooppunt 41.
In Zaamslag kun je bij cafetaria Plein 23 terecht voor
een hapje en drankje. Een andere leuke
bezienswaardigheid aldaar is Het
Schelpenmuseum (Plein 3). 

Vervolg de route middels de knooppunten totdat je
knooppunt 74 nadert. Als je er aan toe bent om
even je benen te strekken, kun je er voor kiezen om
van de route af te wijken en een stop in het centrum
van Axel. 

Strijk neer op het prachtige terras van Family Axel,
dat gevestigd is in de oude kerk (Szydlowskiplein).
Haal een broodje of smoothie bij Karins
(Szydlowskiplein 6) of drink een glas wijn bij Eva’s
Passie (Markt 12-13).

Welkom!
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Axel heeft een rijke oorlogsgeschiedenis, naast het
terras van Family vind je bijvoorbeeld de Poolse
oorlogsbegraafplaats. Hier liggen belangrijke Poolse
soldaten begraven die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de bevrijding van Axel tijdens de tweede
wereldoorlog. Je vindt daar ook met de
bevrijdingsroute die je in Axel kunt bewandelen. Tijdens
de wandeling kom je 8 borden met verhalen tegen die
zich op en rondom het Szydlowskiplein bevinden. 

Keer vervolgens terug naar knooppunt 74 en
vervolg de route. Tussen knooppunt 73 en 29
kom je door het gehucht Spui. Je vindt hier de parel
van 'De Drie Gehughten'; de molen Eben Haëzer.
Als je geluk hebt zie je de molen vanaf een afstand
al draaien. 

Hierna volgt het laatste stuk van de route. Je fietst
langs de Otheense Kreek, waarbij je de
kinderboerderij passeert. Dit is een leuke locatie
om even je benen te strekken en jezelf te trakteren
op een bakje koffie of een ijsje. Als je tijdens het
laatste stuk van de route bij andere
horecagelegenheden wil stoppen, dan kun je
tussen knooppunt 29 en 28 het beste van de
route afwijken en de Markt van Terneuzen
opzoeken. 

We raden aan om van te voren op de website
de openingstijden van de stopplaats te
bekijken. Veel 

fietsplezier!



Knooppunten: 
Start 28, 70, 40, 41, 42, 46, 43, 44, 

45, 78, 77, 75, 74, 71, 73, 29, einde 28
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