Leren arrangeren in de Zwinstreek
Ervaringen elders in het land leren dat recreanten van een bijzondere streek ook iets bijzonders, iets
extra's verwachten. De Zwinregio biedt vele kansen daarop in te spelen met bijvoorbeeld het ontwikkelen
van arrangementen op het gebied van natuur- en cultuurgerichte recreatie met oog voor hoeve- en
streekproducten.
Om initiatieven in die richting te stimuleren, zoeken we in het kader van de cursus naar mogelijke
samenwerkingsverbanden en ideeën voor arrangementen.
Naam arrangement: Niet zomaar een uitje?!
“Ontdek De Zwinstreek” Tussen Lapscheure & Aardenburg
Rust – Ruimte – Natuur – Geschiedenis – Cultuur & “Wat u gaat ontdekken”!
Voor wie: (aantal, voor iedereen?) “Ontdek De Zwinstreek” is voor iedereen. Jong tot oud. Goed ter
been tot minder valide.
Gevarieerde interesses van:
Geschiedenis – Cultuur – Culinair - Rust – Ruimte – Natuur – Zee – Strand
De Route:
Kan wandelend, fietsend met de motorfiets, scooter of auto of Luxe Touringcar.
Overnachten:
Luxe Boerderij vakantie woningen
U doet het met twee (verliefde ) personen of met kleine of grotere groepen, ieder wat wils.
Duur: Het “Ontdek De Zwinstreek “ Tussen Lapscheure & Aardenburg arrangement is een meerdaags
arrangement.
*De route binnen het arrangement kan ook afzonderlijk als dag arrangement uitgeoefend worden.
Kostprijs: Binnen het “Ontdek het Zwinstreek” arrangement zijn verschillende opties mogelijk.
Afhankelijk van uw interesse en voorkeur.
Beschrijving:
Beschrijving Arrangement:
U verblijft bij “H of ter Lange Leye Planke” in Lapscheure
Of
U bent bij “Restaurant De Munck” en ondekt “Ontdek de Zwinstreek” tussen Lapscheure & Aardenburg
arrangement en reserveert een meerdaags arrangement.
In de directe omgeving van Lapscheure kunt u een bezoek brengen aan:
*
Wandelend in Lapscheure
*Zuivelboerderij
*
In de directe omgeving van Aardenburg kunt u een bezoek brengen aan:
Documentatie beschikbaar of bij plaatselijke VVV
Wandelend in Aardenburg
* Kikkerpad 4.5 Km
* Wallentoute 7 Km
* Kunst en cultuurroute 7 Km
Beschrijving route: Ca. 15 Km. Gratis verkrijgbaar
Fietsend met de motorfiets, scooter of auto of Luxe Touringcar.
Start Lapscheure:
Route – Bezienswaardigheden – consumptie naar keuze – kostprijs - verstrekking van informatie
gratis
Start Aardenburg:
Route – Bezienswaardigheden – consumptie naar keuze – kostprijs - verstrekking van informatie
gratis
Fiets route ca. 42 KM * = bezienswaardigheden
Start

1.

Van het erf bij Hof ter langeleye planke links - Koeien grazen nog lekker in de wei )
*Boerderij Hoeve ijs en andere Streekproducten
2. T splitsing links de zeedijk op * Prachtige populieren bomen * stukje verder rechts het
Lapscheurse gat
*Scheiding- België Nederland * Harlingers en andere paarden in de wei * u rijdt langs de Damse
vaart
3. * Aan de linkerkant was vroeger een steenbakkerij * Nu verhuur van een zaal.
4. * Met de Fiets kunt u met het veer gratis overvaren, het is wel zelfbediening. Na het overvaren
gaat u links, stukje borden Maerlandroute volgen 8 gelegenheid om op een bankje te genieten
van de natuur
5. Met de auto gaat u links, om straks op het zelfde opunt uit te komen als de fietsers
6. * Aan uw rechterzijde ziet u Ford Sint Donaers – kan worden overgevaren.
7. Met de auto weg blijven volgen * aan de rechtekant ziet u een prachtig watertje, bomen en een
oude ruïne * Steenbakkerij
8. Met de Fiets autobaan onder bij Hoeke links , daarna wit pand rechts op dijk rijden * genieten
van het water en de prachtige natuur paarden en schapen.
8. Met de auto recht door over links klein stukje autobaan 1e rechts * langs boerederij Betlehem
9. Daarna rechts bocht volgen
9. Met de fiets T splitsing rechts
9. met de auto links aanhouden langs de Schaapsdijk * uitzicht boerderijen, rustieke huizen,
polders
En koeien die nog lekker grazen
10. T splitsing Vlienderhaag – Vredesstraat links
11. 1e straat rechts Het Molentje
12. Bocht rechts aanhouden
13. T splitsinf links Schipdonk – Leopolds vaart Oost
14. Daarna links de Hoornstraat in
15. U komt door Sint Rita * kerk ca. 30 jaar ca. 500-600 inwoners– voor * Leopolds Museum
16. Terug aan de Expressweg oversteken * Middelburg
17. T splitsing Hoornstraat - Grenspad volgen * Kerkje Middelburg BE
18. Aan het einde links volgen NL * Grote markt
19. T splitsing links * Grenspaal – Tol
20. T splitsing rechts Aardenburg * uitgestrekte landerijen
21. Rechtdoor volgen Vlasstraat in, kom je in Eede
22. Splitsing rechtdoor
23. Kruising links
24. Rotonde 3e afslag * links uitzicht en Kikkerpad
25. U arriveert bij restaurant De Munck Bistro Bon Bon met Uniek tuinterras.
26. *Pauze * Tijd voor koffie met gebak, lunch of diner naar keuze of Toeristen menu
27. Terugweg * Links zicht op Kikkerpad en gelegenheid om tussendoor te wandelen
28. Na de pauze richting doorgaand verkeer, Markt.
29. Rotonde 3e afslag * Langs klein Jan Vlaanderen * Schapen – Belgische trekpaarden – Knotwilgen
30. *Links en rechts prachtige natuur
31. Rotonde 2e afslag
32. Rotonde 3e afslag * rechts Schotse Hooglanders
33. Rotonde 2e afslag * Fietsers links van de baan rijden
34. * Damse vaart overal plassen in weilanden * mooie bomen
35. Bij Toversluis links paralelweg op richting België
36. 1e rechts, Ride Ossestraat
37. Rechts aanhouden
38. Expresweg N49 links, Fietsers fietspad = paralelweg.
39. *Langs Molen aan linkerkant
40. Ca. 1500 mtr rechts Dorp Hoeke
41. Met de Auto KM bordje 76.9 links - Met de fiets KM bordje 75.7 links
42. * u komt in Lapscheure Dorp * kerkje * dorpscafe
43. Kruising rechtdoor volgen
44. T splitsing links |Zeedijk
45. U bent weer bij Kaleshoek uw vakantie huisje

In Aardenburg bevinden zich drie soorten kikkers
waaronder de
Boomkikker een zeldzame en bedreigd diersoort.
Het is een soort die in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap
van weiland, heggen en drinkputten goed gedijen. Aardenburg heeft
de kikker van ouds her geaccepteerd en noemt zich de kikkerstad

 Bogaartstraat

Mariakerk-rest. De Munck

Beekmanstraat

Groene lijn geeft een
deel van het Kikkerpa
en de Wallenroute
aan



Hier stond vroeger de Mariakerk

De rode lijn geeft aan waar de oude stadswallen
zich bevonden
Na de tachtig jarige oorlog was er veel verwoest en
werden er nieuwe wallen aangelegd.
De Mariakerk kwam toen buiten de wallen te liggen
er werd
kort daarna rond 1621 afgebroken

