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Overnachtingsmogelijkheden
op en bij boerderijen

Het routenetwerk van Fietsknooppunten
Zeeland is zorgvuldig samengesteld.
Opmerkingen of suggusties? Laat het
ons weten, wij stellen dit zeer op prijs.
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Themaroute Zeeuws-Vlaanderen
Hulst en omgeving - 35 km
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• Camping Klein Cambron: Minicamping (1 april tot 1
november) 2 B&B’s (op aanvraag, geheel het jaar)
• Boerderij Ondersteboven: B&B (2 kamers, max. 4
volwassenen en 2 kinderen van Pasen tot 1 oktober)
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In deze themaroute is op het kaartbeeld alleen de route
aangegeven. Voor het gehele knooppuntennetwerk
verwijzen we naar de fietsknooppuntenkaarten. Deze
kaarten zijn onder andere bij de VVV’s in Zeeland te
koop. De paden van het fietsknooppuntensysteem zijn
zorgvuldig geselecteerd op basis van verschillende criteria.
De plaatsen waar de paden en wegen elkaar kruisen zijn
knooppunten. Elk knooppunt heeft een nummer. Zo stippel
je gemakkelijk je eigen fietstocht uit aan de hand van de
knooppuntnummers. De prima aanduidingen op de borden
onderweg doen de rest. Op kruisingen, splitsingen en
afslagen staan bordjes met daarop een richtingspijl en het
nummer van het knooppunt waar je naar toe fietst.
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Hoe werkt het
knooppuntensysteem?

Zeedorp
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Hulst

Hulst & omgeving

1. Natuurgebied Groot Eiland
Een stuk land dat omringd wordt door de vele kreekrestanten
in onze streek. Stiltegebied voor veel vogels, maar ook worden
veel reeën gesignaleerd.

Wie het platteland van Oost-Zeeuws-Vlaanderen
wil beleven, laat de auto even aan de kant staan
en stapt het beste gewoon op de fiets.
De fietsroute “Buitengewoon beleven” biedt je een
aangename fietstocht langs rustige polderwegen,
dijken, kreken en toont je weidse landschappen.
Maak kennis met een modern melkveebedrijf en
proef het fruit van een fruitbedrijf in volle bloei.
Wil je toch ook wat nostalgische sfeer van het
oude boerenbedrijf proeven, ook daar is aan
gedacht. Deze bedrijven zijn op de kaart en in de
tekst aangeduid met een groen klavertje vier.
De fietsroute is op elk willekeurig punt op te
pakken. Vanuit Hulst gezien en met de klok mee
loopt de route langs de volgende knooppunten:
47 - 46 - 45 - 44 - 15 - 54 - 12 - 19 - 10 - 08 18 - 11 - 17 - 13 - 55 - 14 - 68 - 58 - 47
De bezienswaardigheden hiernaast kom je tegen
op je route en zijn beschreven met de klok
meegefietst. De blauwe nummers op het kaartje
verwijzen naar de informatie.

2. Boerderij Klein Cambron
Vanaf Klein Cambron heb je een prachtig uitzicht op het
Groot Eiland. Beleef de rust en de stilte van deze prachtige
omgeving. Bekijk de gewassen, luister naar de vogels en de
ruisende bomen. Neem tijd voor een gezellige stop want hier
moet je ’natuurlijk’ van genieten. Je hoeft niet te wachten
op zomerse temperaturen want ook met minder weer is het
behaaglijk zitten op het terras ‘achter glas’. Er is koffie/thee/
frisdrank verkrijgbaar met eventueel wat lekkers erbij.
Groepen(6-35pers.) zijn welkom om een (boeren)lunch te
gebruiken (vooraf afspreken). Ook is het mogelijk om te
overnachten op Klein Cambron; kamperen op de camping of
logeren in een van de B&B’s. Op verzoek kan ’s morgens een
heerlijk ontbijt worden verzorgd.
3. Boerderij de Pauwhof
Een monumentaal pand met zijn karakteristieke torentje.
De boerderij is nog steeds in bedrijf.
4. Hoeve La Salette
Momenteel een opvangcentrum/woonvoorziening van het Leger
des Heils, met een daarbij door hen gerunde kringloopwinkel,
vroeger een boerderij.
5. Boerderij Vogelfort
Dit oude Spaanse fort uit 1586 is alleen door de verhoging nog
zichtbaar. Het fort diende ter bescherming van het land van
Hulst en was tevens een toegangscontrolepost voor inkomende
schepen richting Hulst.
6. De Oude Lindeboom
Nadat je de doorgaande weg hebt verlaten, passeer je eerst
een eeuwen oude boom die in de volksmond ´De Oude
Lindeboom´ wordt genoemd, maar in werkelijkheid gaat het
om een gewone esdoorn. Halverwege de 18e eeuw werden
lindebomen aangeplant op grenzen van eigendommen,
op punten waar nieuwe bedijkingen werden gestart of om
vroegere dijkdoorbraken te markeren.
7. De Oude Stoof
De naam Oude Stoof herinnert aan een oude meekrapstoof, die
hier ooit heeft gestaan. Een meekrapstoof was een gebouw,
waarin met verwarming het gewas meekrap werd gedroogd ten
behoeve van de kleurstofwinning.

8. Fruitbedrijf en Landwinkel Oude Stoof
Familie Van Assche heeft hier een fruitbedrijf inclusief
landwinkel met vers fruit uit de boomgaarden rondom de
winkel en ambachtelijke streekproducten (geopend dinsdag
t/m vrijdag: 9-12 uur en 13-18 uur, zaterdag: 9-12 uur en
13-16 uur). Hier is een stop- en rustplaats met picknicktafel
en terras voor de landwinkel. In het assortiment ook vers
seizoensfruit, ambachtelijke streekproducten, boerenzuivel,
kaas en typische Zeeuwse producten. Een perfect plekje om
een complete picknick in te slaan. Toiletten zijn aanwezig.
Informatie over fruitteelt en rondleidingen op afspraak.
9. Gemaal Kampen
Waar de polderwegen en de Oude Haven eindigen bij de zeedijk
ligt het Gemaal Kampen (1967). Het gemaal pompt het water
van de Oude Haven door de dijk bij laag water. Boven op de
dijk kun je bij laag water het schorren en slikkengebied zien.
Aan de overzijde van het Gemaal Kampen ligt een monumentale boerderij uit de 17e eeuw.
De dijk is tussen het gemaal en het eerstvolgende huis in 1953
doorgebroken. Dit kostte één slachtoffer.
10. Boerderij Ondersteboven
Over de binnendijk langs de Westerschelde (de Westdijk) kom
je langs Boerderij Ondersteboven. De boerderij herbergt in de
bezienswaardige voormalige monumentale boerenschuur (begin
20e eeuw) een bed & breakfast in nostalgische sfeer.
Het is een goede stop/rustplaats met terras voor koffie, thee
en lunches met eigengemaakte lekkernijen (van Pasen tot 1
oktober alle dagen geopend van 11.00 – 18.00 uur. Tot 1 juni
op maandag en dinsdag enkel op afspraak). Tijdens het seizoen
zijn producten uit biologische moestuin te zien en te koop. In
de zomer is een expositie ingericht. Je kunt langs de eigen kreek
een landelijk ommetje maken dat voert door de akkers naar
het dorp Ossenisse en langs de Westerschelde terug. Een groot
bloemplukveld is aangelegd waar het mogelijk is om zelf een
boeket samen te stellen.
11. Zeedorp en de zeedijk van de Westerschelde
Op de kop van de T-splitsing met de Zeedijk bevindt zich
het oude buurtschap Zeedorp. Hier kun je gemakkelijk de
zeedijk op en kun je genieten van het weidse uitzicht over de
Westerschelde. De zeedijk is zeewerend en op deltahoogte. Grote
kans dat je vanaf de zeedijk de reuze containerschepen ziet die
op en neer naar Antwerpen varen.
12. Ossenisse
Het dorpje is bescheiden, maar heeft een lange geschiedenis.
Hier wordt in de overleveringen al melding van gemaakt
omstreeks 1200. Het dorpje verdween enkele malen door

overstromingen in zee totdat het omstreeks 1600 definitief
werd ingedijkt.
13. Kloosterzande en de Molen van de Groenendijk
De molen dateert oorspronkelijk uit de 17e eeuw, maar stond
toen nog op een andere plaats. Bezichtiging enkel op afspraak
met de molenaar.
14. Boudeloodijk en ‘t Weelke
Deze (oude zee)dijk herinnert aan de tijd dat de monniken van
de Abdij van Boudeloo in dit gebied de polders indijkten. Soms
ging dit wel eens mis en brak de dijk door en ontstond een
stroomgat (ook wel “wiel” of “weel” genoemd), een diepe put
direct achter de dijk. Bij het herstel van de dijk werd dit diepe
gat niet meer gedicht maar werd de dijk eromheen gelegd.
15. Petrus en Paulushoeve
Een oude boerderij voordat men het dorpje Lamswaarde
binnenrijdt is omgebouwd tot horecacentrum met een
aangrenzend golfterrein.
16. Hof Lamsweerde
Een oude boerderij, waarvan de oude schuur tot rijksmonument
is aangewezen. De schuur dateert uit de 18e eeuw en is geheel
van hout opgetrokken (particulier bezit, niet meer in functie)
17. Melkveebedrijf en ijssalon “Het Melkhuis”
Het Melkhuis, gelegen tussen Terhole en Hulst, herbergt
zo’n 110 Roodbonte koeien, te zien zijn vanuit de skybox
of grazend in de wei. Op de boerderij vindt u een knusse
ijssalon met terras. Het roomijs, vers bereid met eigen melk,
is verkrijgbaar in diverse smaken. Ook koemelk- en glutenvrij
ijs is aanwezig zodat iedereen van een ijsje kan genieten. Zin
in een Boerenkoffie of een heerlijke smoothie? Wordt met zorg
voor u bereid. De ijssalon is tevens een mini-boerderijwinkeltje
met leuke en lekkere presentjes. Neem gerust een kijkje.
Kleine kindjes meegekomen? Er is een speeltuin om spannende
avonturen te beleven en voldoende spelmateriaal.
Verse melk is verkrijgbaar vanuit de melkautomaat waar u
tevens de minibieb treft. Ook wacht hier een picknickbank
voor een prettig rustmoment. De Ijssalon is geopend van apriloktober op alle dagen. Maandag gesloten. De melkautomaat is
alle dagen beschikbaar.
18. Stadswallen Hulst
Deze 400 jaar oude stadswallen verdedigden Hulst bij talloze
belegeringen.

