
ZOMERFIETSTOCHT
ROUTE BRESKENS - GROEDE - NIEUWVLIET



Welkom!
En wat leuk dat je gebruikmaakt van de
zomerfietsroute. 

Deze route is 43,1 km en start vanaf de Veerhaven
van Breskens, knooppunt 7. Hier maakt de
Westerschelde Ferry zijn oversteek naar ‘de
overkant'. 

Tijdens deze fietstocht passeer je een aantal
culturele erfgoederen die gemeente Sluis rijk is. 
Het eerste erfgoed zie je al van heinde en ver,
namelijk ‘Nieuw Sluis’; de vuurtoren van Breskens. 
De vuurtoren stamt uit 1868 en is de oudste nog
bestaande gietijzeren vuurtoren van Nederland. Tevens
één van de meest beeldbepalende gebouwen in West-
Zeeuws-Vlaanderen. Vuurtoren ‘Nieuw Sluis’ staat op de
zeedijk aan de ingang van de Westerschelde, heeft een
hoogte van 28,4 meter en telt vijf verdiepingen. Hij
maakt deel uit van een reeks van lichten die het einde
van de Schelde markeren en het scheepvaartverkeer
tussen de Noordzee en Antwerpen begeleiden.

Hierna vervolg je de route richting Groede. Het is de
moeite waard om een bezoek te brengen aan Speel-
en bunkerpark Groede Podium (Gerard de
Moorsweg 4). Hier kun je genieten van iets lekkers bij
Het Hoofdkwartier, maar deze locatie leent zich
ook uitstekend voor een picknick. 
Tip: iedere donderdag zijn er bunkerwandelingen onder
leiding van een gids. Hierdoor dien je wel vooraf in te
schrijven via https://www.groedepodium.nl/bunkertocht
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In Groede kan het leuk zijn om De Grote Kerk en
het 'museumstraatje' Het Vlaemsche Erfgoed
(Slijkstraat) op te zoeken.

De route vervolgt hierna verder richting
Nieuwvliet. Bij knooppunt 13 kun je een uitstapje
maken naar Het MuseumHuis 1912. 
Als je overweeg om te pauzeren tussen
Nieuwvliet en Oostburg, dan raden we je aan een
kopje thee te drinken bij Landgoed In de
Morelleput (Sint Bavodijk 56A, Nieuwvliet) nabij
knooppunt 84. 
In Oostburg loont het om een bezoek te brengen
aan melkveebedrijf De Heerenhoeve (Korte
Heerenstraat 8), want daar verkopen ze
eigengemaakte yoghurt en ijsjes.
 
Aan de rand van Schoondijke bevindt zich
Landbouwmuseum Het Klinket (Sasputsestraat
14) met wisselende exposities. Om hier te komen
moet je van de route afwijken, maar wellicht tref
je een expositie die de extra kilometers waard
maken. Bij Het Klinket tref je een terras waar je
even kunt uitrusten met een verfrissend drankje. 

Hierna vervolg je de route richting Breskens, wat
tevens de eindbestemming is. Je kunt de
fietstocht afsluiten met een bezoek aan Het
Visserijmuseum (Kaai 1-101). 

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

VERVOLG

Veel 
fietsplezier!
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Knooppunten:
Start 07, 20, 16, 85, 15, 17, 13, 12, 13, 84, 

42, 46, 53, 50, 21, 23, 26, 25, einde 07
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