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= Stadsmolen Hulst
"s Lands Molen" werd hij genoemd tot de

restauratie in 1956. Bij de bouw in 1792 werd de
ronde stenen korenmolen bedekt met
eikenhout en was het een walmolen bij de vesting. De

gemeente kocht de molen met bijzondere houten
hoepelvangin 1956 en gafdeze na de restauratie zijn
huidige naam.

@ > * Gana250mlinksaídeGocispleinop.Gana60m
linksaí de Wahnoienstraat op . Volg de weg na 100 m naar rechts

de Nieuweweg op

* > @ Ga na 20 m rechtsaíde Hoveniersstraat cp . Ga na

45 m linksaf de Smedenplein op " f,3 pa 50 m rechtsaf de

[,loervaartstràat op . Ga na 14 m linksaíde Pottersstnat op . Ga

na 25 m rechlsaíop de PottersstËat . Volg de weg na 50 m naar

links de Broodmarkt op o 6, n. 100 m rechtsaíde Korte

Nieuwstraat op . G6 na 90 m linksaíde Steenstraat op

Deze Attent Íietsroute is gebaseerd op het Íietsknooppuntennetwerk. Dagelijks

worden er fietsknooppunten toegevoegd. Bij het ter perse gaan van deze route zijn
alle, bij ons bekende, gegevens verwerkt.

Verscholen in het Belgische 0ost-Vlaanderen, nabij Sint Jansteen, ligt het natuurgebied de Stropers. Door het

natuurgebied liggen de restanten van een verdedigingslinie die de Bedmarlinie wordt genoemd. Deze werd

gebouwd in 1701 en 1202 tijdens de Spaanse Successieoorlog. Het hele gebied, ook wel het Stropersbos

genoemd, bevat bijna 480 hectare aan aíwisselende loof- en naaldbossen.Van het oorspronkelÍjke

Stropersbos is maar een klein gedeelte bewaard gebleven en vroeger was het bos privébezk. Nu is het bijna

helemaal in bezit van de overheid, dat de bossen goed onderhoudt. 0nder de naaldbomen is maar weinig

begroeiing te vinden, doordat de grond er zurig is. Paddenstoelen gedijen hier in het najaar wel goed.

ln Hulst zie je de Stadsmolen staan. De ronde, stenen korenmolen stamt uiÍ 1?9? en werd bij de bouw

gedektmeteikenhout.Totl930wasdeStadsmoleninbedrijíenaanvankelíjkwashij alswalmoleneen

onderdeel van een vesting. Toen werd de molen nog "'s Lands Molen" genoemd. Na 1930 raakte de

stellingmolen in verval. Twee jaar nadat de gemeente de molen kocht, werd hij in 1956 weer helemaal

gerestaureerd en kreeg hij zijn nieuwe naam. De Stadsmolens is bijzonder omdat het één van de weinige

molens is met een houten hoepelvang.

Hetstart-eneindpuntvanderouteisAttentsupermarkt:.1 .Jekunthiergratisjeautoparkerenen

gemakkelijk kan je Íietstocht en de dagelijkse boodschappen combineren. Je koopt in de supermarkt zonder

moeite wat lekkers voor tijdens je Íietstocht, of de ingrediënten voor het avondeten, zodat je die gemakkelijk

met de auto mee naar huis kan nemen. Boodschappen doen wordt op deze manier wel heel ontspannend en

leuk, zeker wanneerje lekker in je eigen keuken de geuren kunt opsnuiven van het lekkers dat oP het vuur

staat te pruttelen. Zo kan je gezellig aan je eigen eettafel de dag afsluiten.


