
BraakmankreekWestdorpe, Biervliet en Hoek [49,9 km.J

tpen be,k-

, 'Y-'

_l)

. /tl'. ,,, ,'ll
:i!

'*i- ;*;l ;;..q*È,;,,:;=;r ;r;5 a

: TEHI

io':: e

§, Ël ,'l\: 6 ti
-,:r.ih:. 5 \\

,,,}- ::\: 5 \

"-':-F I a

\\- 2.í

§\
.if'h

it
ti

tz
r.-\ï

1, .l

9 @@* @@@@@@@@ * @@@@@@ g
@ O 2013 Falkplan BV



ffi Walm bastion Generaliteit
(romp/restant) Sas van Gent
De resten van Walm bastion Generaliteit zijn
bewaard gebleven ondanks erveel vestigingen
werden gesloopt om werkgelegenheid te creéren.0p die
manier zijn er in 1930 veel schansen, forten en burchten
verloren gegaan. De ruïne van de getijdenmolen wordt
sinds de 21e eeuw bewaard.

@ ) t Neem na l.lkmdetweedeaíslagopderotonde[de
Bolwerk). f,a p3 140 m linksafde WatermolenstÍaat op. Ga na 70

m rechtsafde Kloosterlaan op. Houd na 80 m links aan op de

Kloosterlaan. Ga na 150 m rechtsafdeWestdam op

* » @ Gana 300mrechtsaídeVierAmbachtenstraatop.
Ga na 120 m linksaíde Leepstnat op.6a na 120 m rechtsafde

Burgemeester Hoeínagelsstraat op. 6s na 9 m linksaíde
Firensstraat op . Ga na 60 m rechtsaíde lvoustraat op. Ga na

150 m rechtsaídeVrtjstraat op. Sla na 450 m linksaí. Ga na 0.7

km rechtsaíde Valkstraat op

#Windlust Hoek
Sommige onderdelen uit de vorige standerdmo-
len hebben in de huidige windlust uit 1857 een
nieuwe bestemminggevonden. De ronde uit
baksteen opgetrokken molen was tot 1958 in bedrijf. Na

die tijd raakte de molen in verval maar kreeg in 1979 en
2009 een renovatie om de molen weer maalvaardigte
maken.

@ ) t Ganal.2kmschuinllnksdeNoordciijkop.Gana
1.6 km rechtsafde lvlolenplein op

* ) @ Ga na 45 m rechtsaíde Langestraat op . 6a na 450

m linksaíde Koudepolderstnat op . 6a nà 100 m Íechtsaíde
Hoekseweg IN682] op richting Philippine

Deze Attent Íietsroute is gebaseerd op het fietsknooppuntenneOverk. Dagelijks
worden er Íietsknooppunten toegevoegd. BU het ter perse gaan van deze route zijn
alle, bij ons bekende, gegevens verwerkt.

Verken de oevers langs het open water van de Braakmankreek, waar men graag ontspanning zoekt. Er ligt

een schiereiland met bungalows, eenjachthaven en op en in de 205 hectare aan waterworden allerlei

watersporten bedreven: van zeilen en roeien tot zwemmen en vissen. De kreek heeft niet alleen een

onweerstaanbare aantrekkingskracht op mensen. 0ok watervogels, zoals de kuiíeend en de grutto,

gebruiken de kreek graag en zoeken het gebied op als rustplaats. ln polder de Braakman is ook ongeveer

500 hectare aan bos aangeplant, waardoor er een mooie combinatie is ontstaan van bossen, weiden en

0pen water.

Terwijlje door de polder fietst, kom je twee molens tegen. De eerste molen is Walm-.beg!!9!l.q.e.!.gl?.Ltet.

llC.np/tg:1g.,1t]#. De molen is een overblijfsel uit de tijd dat Gent nog een vestingstad was. Veel vestingen

werden in en na de negentiende eeuw gesloopt. Met name in 1930 gingen erveel schansen, Íorten en

burchten verloren, omdat er werkgelegenheid werd gecreëerd voor werklozen door hen de stadswallen te

laten vernietigen. De resten van Walm. bastion Generaliteit Iromp/restantJ zijn bewaard gebleven en de

ruïne van de getijdenmolen wordt sinds de 21e eeuw geconserveerd.

Een molen die de tands des tijds beter heeft doorstaan is.r,no]g1.W!1.{!ust # in Hoek. Windlust is een ronde,

uit baksteen opgetrokken stellingmolen en werd gebouwd in 1B5Z om koren te malen. Windlust vervangt

een standerdmolen. Sommige onderdelen uit die molen kregen een herbestemming in de nieuwe. Tot 1958

was Windlust in bedrijí maar daarna raakte de molen in verval. Restauraties vonden plaats in 1979/1980 en

2009.

Bij het start- en eindpunt van de route, bij A$el!.!l-lp.glt!arkr @ kan je gratis je auto pa rkeren. Voordat je op

de fiets stapt, kan je hier iets lekkers kopen voor in je fietstas, zoals een broodje en wat beleg, een fles water

of een dorstlessende appel. Het is ook handig dat je, als je de route afsluit, bij de superma rkt nog even snel

de boodschappen voor het avondeten kunt doen. Zo kan je thuis een feestmaal op tafel te zetten.
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