
Schoondijke, Kruishoofd en Breskens [36,5 km.)
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Molen Hulsters Schoondijke

De eerste molen gebouwd in lBB4waaide om.
De tweede gebouwd in 1900 brandde af. ln het
zelfde jaarwerd de huidig ronde stenen
beltmolen gebouwd waar nog 2 Canadese militairen zich
hebben verscholen tÍjden de 2e wereld oorlog. Anno 2013
wordt de molen nog op vrijwillige basis gebruikt.

t > @ Ga na 100 m rechtsaície Lange Heerenstraat op

Sla na 60 m rechtsaf. Ga na 225 m linksaí de ïragel West op . Ga

na 1.4 km rechtsaíde Klittenweg op

=l:: 
Molen Lutegn (romp/restant)

De huidige ruïne staat sinds 2004 op de

monumentenlijst maarwas ooit een
korenmolen tot hijwerd onttakeld in 1923. ln
1859 werd deze stellingmolen gebouwd, waarvan nu
alleen nog maar de bakstenen romp van overeind staat.

@ > t Ganag0miinksaídeSintlansdijkop.Gana
25C m rechtsafde Mefienijedijk op

* > t Gana0.5knrrechtsaídeMolenwegop
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Molen Nieuwvliet

De naamloze beltkorenmolen uit 1850 is in
gebruik geweest tot 1954. Na die tijd werd de

maling overgenomen door elektrisch
aangedreven maalbedríjf die ertegenoverbegon. Na 11
jaar stopte het bedrijf waardoor bij de molen toch weer
nieuw leven werd ingeblazen. 0m dat te bewerkstelligen
kreeg de molen in 1979 en 1980 een restauratie.

* > @ Ga na 80 m linksaí de Sint Savoclijk op . §6 n3

250 m rechtsafde Mosseldijkop. §13 p6 0.9 km linksaÍ

Deze Attent Íietsroute is gebaseerd op het Íietsknooppuntennetwerk. Dagelijks
worden er fietsknooppunten toegevoegd. Bíj het ter perse gaan van deze route zljn
alle, bij ons bekende, gegevens veruerkt.

Nationaal Landschap West-Zeeuws-Vlaanderen ís een gebied dat vooral bestaat uit een open polderland-

schap, met uitzonderingvan de dorpen, steden en de gebieden met veel bomenrijen. Het patroon van

aangelegde geulen en dijken laat zien dat het land in kleine stapjes ontgonnen is en dat de zee geleidelijk

aan werd teruggedrongen. Drie van de oudste kernen in de polder hebben onregelmatige percelen: Groede,

Cadzand en Biervliet. Restanten van het oude krekenstelsel zijn de Zwinpolder en de Passagegeul. Tussen

het patroon van dijken en geulen liggen restanten van vestingen, forten en lieniedijken, die bewijzen dat er

strijd met én om het waterwerd gevoerd.

Het startpunt van de route Attent supermarkt . Bij de supermarkt kan wat te eten kopen voor onderweg.

0p zeshonderd meter van het punt waarje ookje auto gratis hebt geparkeerd, staat de Hulsters Molen

Hulsters Molen werd oorspronkelijk in 1BB4 gebouwd ter vervanging van een omgewaaide standerdmolen.

0p zaterdagen is Hulsters Molen geopend en kanje er meel kopen. Erworden ook rondleidingen georgani-

seerd.

De volgende twee molens staan in het volgende dorp waarje door heen Íietst: Nieuwvliet Dg. Lulqgn {r1o1np/

restant] 
==:.'was 

ooit een korenmolen, maar de molen werd in 1923 onttakeld. De voormalige bakstenen

stellingmolen werd in 1859 gebouwd, maar nu staat de molen ertriest bij: alleen de hoge romp is nog over.

Overigensheeftdezemolennogwel enigegloriebehaald; sinds2004staatderuine opdelijstvan

Rijks mon um enten.

De andere molen !n !l,euwvllet ' is een naamloze molen die dateert uit 1850. ln 1929 en 1980 is de molen

gerestaureerd, waarna hij opnÍeuw werd gebruikt om koren te malen. Tegenwoordig gebeurt dat op vrijwillige

basis.

Teruggekomen het startpunt van de route heb je waarschijnlijk trek gekregen. Het is handig om bij de

supermarkt alvast je ingrediënten voor het avondeten te kopen, zodat je thuis gezellig kan kokkerellen en

een heerlijk maal aan je eigen dinertafel kunt nuttigen.


