boekhoute - Perkpolder/Terneuzen (119 km)

Wandelroute Oost Zeeuws-Vlaanderen, variant Grenslandpad
INFORMATIE OP MAAT
De routebeschrijving van de variant van het Grenslandpad door Oost Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit de volgorde van de te volgen knooppuntnummers van het wandelnetwerk Zeeland en extra aanwijzingen/opmerkingen.
In Nederland volgt u gele pijlen, in België zijn ze rood (-achtig). Op een knooppuntpaal staan meestal twee markeringen, die de juiste
richting aan geven naar het volgende knooppunt met het nummer. Tussen knooppunten bestaat de markering uit een pijl zonder nummer.
Uiteraard is de hele route ook gemarkeerd met wit-rode markeringstekens. Als de route een stuk buiten het wandelnetwerk loopt staat dit in
de tekst als volgt aangegeven: (w/r + een afstand).
Soms, zeker in het weekend, is er alleen haltetaxi, die u naar een normale bushalte brengt. Daarvoor is een speciaal pasje nodig, zie
www.zeeland.nl/ov, gebruikerspas haltetaxi.
Gebruikte afkortingen:
kp.: knooppunt
ri.: richting
w/r: wit-rood

Boekhoute - Terneuzen
Etappe 1 Baileybrug Boekhoute – Sas van
Gent (15,3 km)
(Bushalte Boekhoute: ‘Dorp’, of belbushaltes ‘Spoor’, Boekhoute
‘Haven’) Kaart 8 gids Grenslandpad, zuid van Baileybrug 41-42-49-net
voor 49 linksaf (w/r 700 m)-50-53-55-54-61-60-59-58-57- ri 21.

Etappe 2 Sas van Gent – Rode Sluis
(18,9 km)
Bushalte Sas van Gent ‘La Boursse’- net na grote brug linksaf (w/r 100
m)-21-36-34-33-32-30-60-40-41-39-4-3-2-1-36-35-34-31-rechtsaf (w/r 600
m)-30 (bushalte ‘Overslag nr. 27, weekend haltetaxi)’-40-42.

Etappe 3 Rode Sluis – Gdyniabridge (Axel)
(19,9 km)
42-98-44-41-11-12 (met hond zie kaart)-71-86-80-81-82-90-91-9265-15 m ri 81, dan rechtsaf drukke weg oversteken (w/r 2 km)-60
(bushalte ‘Derde verkorting’).

Etappe 4 Gdyniabridge (Axel) –
Nieuw-Namen (22,7 km)
Vanaf 60 (met hond later rechtdoor-18)-32-18-19-27-26-25-24-32-33-34-3573-12-13-20-31- (groeve)-30 (bushalte ‘Centrum’).

Etappe 5 Nieuw-Namen – Kloosterzande
(21,8 km)
30-84-83 (of alternatieve route bij hoogwater en met hond, zie stippellijnen)70-94-88-87-44-43-noordwaarts (bushalte ‘De Molen’ (zondag
haltetaxi).

Etappe 6 Kloosterzande – Terneuzen
busstation tunnel (20,5 km)
Noordwaarts-42-41-83-84-85-82-86-81 (splitsing naar en vanaf veer –
vaart alleen in de zomer (www.de-atol.nl); naar veer: 37-36-39-78-79-ri 80
net voor 80 veer; terug: vanaf veer rechtsaf 79-78-39-36-37)-92-91-22-21-20(GP=Grenslandpad)-34-31- 100 m ri 30 ‘busstation Westerscheldetunnel’
(ri 20 gaat naar Sluis, zie kaart 11 gids Grenslandpad).

Perkpolder/Terneuzen - Boekhoute (119 km)

terneuzen - boekhoute
Etappe 6 Terneuzen busstation tunnel –
Kloosterzande (20,5 km)
Kaart 11 gids Grenslandpad noordwaarts -31-34-(GP = Grenslandpad)-20-21-22-91-92-81 (splitsing naar en vanaf veer – vaart alleen in de
zomer (www.de-atol.nl); naar veer: 37-36-39-78-79-ri 80 net voor 80 veer;
terug: vanaf veer rechtsaf 79-78-39-36-37)-86-82-85-84-83-41-42. Rechtsaf
bushalte ‘De Molen’ (zondag haltetaxi).

Etappe 5 Kloosterzande – Nieuw-Namen
(21,8 km)
Zuidwaarts-43-44-87-88-94-70-83-84-30 (bushalte ‘Centrum’).
Route tussen 70 en ±83 is verboden voor honden; volg de alternatieve route
(stippellijn). Route door natuurreservaat kan door hoogwater niet te lopen
zijn; volg de alternatieve route (stippellijn).

Etappe 4 Nieuw-Namen – Gdyniabridge
(Axel) (22,7 km)

Etappe 3 Gdyniabridge (Axel) – Rode Sluis
(19,9 km)
60-1 km ri 57 dan linksaf (w/r 1 km), steek via w/r drukke verkeersweg
over-65-92-91-90-82 (met hond zie kaart)-81-80-86-71-12-11-41-44-9842 (bushalte ‘Overslag nr. 27’ (weekend haltetaxi) circa 3 km verderop
bij kp 30).

Etappe 2 Rode Sluis – Sas van Gent
(18,9 km)
40-30-200 m ri 29 dan rechtsaf (w/r 400 m)-31-34-35-36-1-2-3-4-39-4140-60-30-32-33-34-36-21-(w/r 100 m tot onder brug) bushalte La
Boursse– ri 57.

Etappe 1 Sas van Gent – Baileybrug
Boekhoute (15,3 km)
57-58-59-60-61-54-55-53-50-w/r 700 m rechtdoor; even noord van 49
rechtsaf)-42-41-Baileybrug Boekhoute over, zie kaart 8 gids Grenslandpad. (Bushalte in Boekhoute: ‘Dorp’, of belbushaltes ‘Spoor’, Boekhoute
‘Haven’.)

30-(groeve)-31-20-13-12-73-35-34-33-32-24-25-26-27-19-18 (met hond
verderop rechtdoor -60)-32-60 (bushalte ‘Derde Verkorting’).
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