
ROUTE 2 - Middelburgroute - 25 km 
 
 
De route begint bij Hotel Arneville, Buitenruststraat 22 in Middelburg. 

Alleen aan het begin en het einde van de tocht zijn drink- en eetgelegenheden. 

Neem voor onderweg dus ook wat eten en drinken mee. 

  

Routebeschrijving  

1. Vanaf parkeerplaats Hotel Arneville rechtsaf.  

2. Weg oversteken linksaf fietspad op (Vrijlandstraat) 

3. Volg de borden fietsroute Schelde-Rheinroute (De Overloper) 

4. Einde links (Torenweg) 

5. Op tweede rotonde rechts en weer rechts (Eendrachtsweg) 

6. U gaat MIDDELBURG uit  

7. Einde rechts fietspad op  

8. Eerste links twee keer de weg oversteken (gevaarlijke oversteek), rechts naar 

beneden (Oude Dijk) 

9. Einde weg met de bocht mee naar links naar beneden 

10. Einde weg fietspad blijven volgen, weg oversteken en rechts fietspad op viaduct 

over 

 

(U komt langs ARNEMUIDEN waar u eventueel een tussenstop kunt houden) 

 

11. Beneden bij de rotonde weg oversteken links richting Goes 

12. In bocht naar links rechtsaf, richting Goes / Lewedorp (Langeweg) 

13. T-splitsing rechts richting Ritthem / Vlissingen (Boomdijk) 

14. Ga helemaal door tot het gehucht OUDEDORP, rechts richting Ritthem / 

Vlissingen / Rammekenshoek (Stelledijk) 

15. Met de bocht mee naar links 

16. Onder viaduct door en rechtdoor langs dijk (Koedijk) 

17. Voorrangsweg oversteken en rechtdoor (Schorerpolderweg) 

18. Einde Schorerpolderweg bij de kruising linksaf de dijk op. 

 

(U komt langs Fort Rammekens dat vanaf 1547 de vaarweg naar Middelburg 

beheerste. 

Fortresten met wallen en gracht vormen nu een natuurreservaat.) 

 

19. Op dijk bij splitsing rechts aanhouden 

20. Bij splitsing rechts aanhouden 

21. Bij splitsing rechts omhoog de dijk over, rechtsaf over parkeerplaats naar 

beneden, u verlaat de dijk langs het water 

22. Boven met de bocht mee naar rechts (let op: klinkers) (Zuidwateringstraat) 

23. Bij driesprong linksaf richting Oost-Souburg / Middelburg (Schotteweg) 

24. Voor brug naar links (kort schelpenpad), klein bruggetje over, aan het einde 

rechtsaf 

25. Einde Havenweg linksaf 

26. Einde Zandweg (klinkers) bij de Provinciale weg rechtsaf (Ritthemsestraat) 

27. Na ongeveer 1 km bij kruising weg oversteken en weg vervolgen naar rechts 

richting Arnemuiden (Nieuwlandseweg) 

28. Neem afslag linksaf richting Nieuw- en St. Joosland / Arnemuiden 

29. Ga bij driesprong linksaf de Zuidweg op (Zuidweg) 

30. Op T-splitsing rechtsaf (Welzingseweg) 

31. Einde rechtsaf richting Middelburg (Bosschaartsweg) 

32. Links aanhouden en over snelweg rechtdoor 

33. U komt MIDDELBURG in 



34. Bosschaartsweg blijven volgen tot McDonald's 

35. Net voor McDonald's rechtsaf fietspad op 

36. Bij kruising rechtsaf en rechtdoor richting Middelburg / Nieuw- en St. Joosland / 

Goes (Torenweg) 

37. Rotonde helemaal rond en via het fietspad aan de andere kant van de weg 

dezelfde weg terug 

38. Eerste rechts De Overloper in (De Overloper) 

39. Einde linksaf (Vrijlandstraat) 

40. Tweede afslag rechts, terug naar het startpunt. 
 
Met dank aan www.fietsen.123.nl 
 
 


