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En wat leuk dat je gebruikmaakt van de
zomerfietsroute. 

Deze route is 40,1 km en start vanaf de Havikdijk net
buiten het centrum van Hulst, bij knooppunt 45.
De eerste twee horecagelegenheden waar je kunt
stoppen kom je al snel tegen. Tussen knooppunt 44
en 15 bevindt zich in Vogelwaarde eetcafé ’t
Karrewiel (Rapenburg 47). 
2 kilometer verderop, in Hengstdijk, vind je de
volgende mogelijkheid. Bij knooppunt 12 is
Recreatiecentrum De Vogel (Vogelweg 4). Hier is het
gezellig toeven in het zonnetje met een hapje of een
ijsje.

Van knooppunt 10 t/m 16 fiets je over de zeedijk,
wat een prachtig uitzicht oplevert. Tussen
knooppunt 9 en 16 kom je langs strandpaviljoen
Bar Goed (Perkpolderhaven 6, Walsoorden) in de
Perkpolder. Het is meer dan de moeite waard om
hier even je benen te strekken en daarna te
ontspannen met een verfrissend drankje en een
hapje.
In 1828 voer voor het eerst de veerdienst van Hansweert
naar Walsoorden. In 1940 werd er op deze plek een
nieuwe veerhaven geopend. In 2003 kwam een einde
aan de veerdienst door de ingebruikneming van de
Westerscheldetunnel. Sinds 2005 vaart er in de
zomermaanden juli en augustus vanaf Perkpolder wel
een toeristisch fiets- en voetveer naar Hansweert. 

Welkom!
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Leo Blommaart dichtte in 1947: ,,Mocht iemand zich
vervelen – in Kloosterzande of op Groenendijk – Ga
dan naar Walsoorden spelen – aan de waterkant of
op den dijk”.
In een ander couplet meldt Blommaart: ,,Niet eens
een school en ook geen kerk – waar men spreekt over
het geloof – maar wel een huis, zeer groot en sterk –
dat is de oude stoof.” Dichterlijke zinnen die precies
aangeven wat Walsoorden is en niet is. 

De route vervolgt zich richting Lamswaarde.
Tussen knooppunt 55 en 14 kun je ervoor
kiezen om te stoppen bij café restaurant De
Koning (Dreef 6). De perfecte uitvalbasis om
tegen het einde van de route te stoppen om iets
te drinken. Hierna gaat de route verder over
Terhole richting Hulst, waar tevens de
eindbestemming is.

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

Veel 
fietsplezier!
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Knooppunten: 
Start 45, 44, 15, 54, 12, 19, 10, 08, 18, 07, 09, 

16, 17, 13, 55, 14, 68, 58, 57, 46 einde 45
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