
 

Uitnodiging Bloesemtocht Zuid-Beveland 
Dinsdag  26 april 2022     
 

 
Voor de bloesemtocht van 2022 vallen wij terug op de tocht van 2020 welke één van 
de eerste ritten was die moest sneuvelen voor het coronamonster !   
Zuid-Beveland  is na de Betuwe het grootste fruitteeltgebied van Nederland. 
In het voorjaar wordt het landschap bedekt door een witroze sluier van bloesems. 

 

 
 
Vertrek : 
We starten onze bloesemfietstocht aan het Berkenhof Tropical Zoo Langeweegje 
10A    4434 NE Kwadendamme. 
  
Parking naast en achter het gebouw. 
 
09:00 uur  koffie/thee  eventueel met gebak van de kaart. 
 ( ieder bestelt en betaalt voor zichzelf ) 
 
Om 09.30 uur vertrekken we voor twee fietslussen van elk  33 à 34 km. 
 
Tijdens het eerste deel van de bloesemfietstocht rijden we noordwaarts over dijken 
richting Kapelle. Achter de Westerscheldedijk ligt de Biezelingsche Ham, een 
getijennatuurgebied, belangrijk voor trekvogels. 
 
We trekken verder door ingedijkte polders die sedert 150 jaar hier en daar voor de 
fruitteelt worden gebruikt. Vooral peren en appels maar ook kleinfruit zijn de 
producten bij uitstek voor de regio.      
 
Na het oversteken van de A58 bereiken we Biezelinge. Het marktplein was eeuwen 
geleden een haven. Na een tochtje door Kapelle Bos rijden we even tussen grotere 
fruitboomgaarden en bereiken nadien Kapelle.  Ook vlak tegen het centrum mogen 
we bloesem verwachten. 
 
Na ongeveer 23 km komen we aan het Fruitteeltmuseum voor onze koffiestop.  
Omdat de tuin deel uitmaakt van de museumcollectie, is de tuin voor onze groep 
alleen bedoeld als doorgang. Bij het museumcafé is het winkeltje met 
streekproducten vrij toegankelijk.  



De schrijfster Annie M.G. Schmidt, geboren in Kapelle, bekend van o.a. 
kinderverhalen als Jip en Janneke heeft vlakbij een kleine herdenkingsplaats. 
 
De tocht gaat verder zuidwaarts via Abbekinderen en we omzeilen het centrum van  
's Gravenpolder.  Een beetje voorbij De Korengalm, een stellingmolen uit 1876, 
verlaten we de dijk en fietsen even door een stukje van het natuurgebied de 
Zwaakse Weel en terug naar Langeweegje voor de lunch. 
 
Voor onze lunch worden wij verwacht in het Berkenhof rond 12.30 u. 
 

 ✓ Huisgemaakte groentesoep met balletjes 

 ✓ Kroket 

 ✓ 3 soorten brood (wit/ bruin/waldkorn) 

 ✓ Diverse vleeswaren en kaas 

 ✓ Zoet beleg (jam, hagelslag en chocoladepasta) 

 ✓ Rundvleessalade 

 ✓ 2x koffie/ thee 

 
 
Na de lunch gaan we het zuidelijk deel van de Zak van Zuid-Beveland verkennen. 
We rijden langs verschillende kleine dorpjes. De fruitkwekerijen, boom- en 
bloemendijken, oude grenslindes en welen bepalen het landschap. Vanop de 
Zwaaksedijk is er zicht op het natuurgebied "Zwaakse Weel" en het infopunt van 
Natuurmonumenten. 
 
Na ongeveer 7 km bereiken we Nisse, dat bekend staat als een van de mooiste 
dorpen van Zeeland. Geniet van het dorpsplein met o.a. de gotische kerk, 
dorpspomp en vaete (drinkplaats voor vee). Nadien een onverhard pad langs het 
Heggengebied en via de Brilletjesdijk naar Overzande. Op verschillende plaatsen 
kunnen we dankzij de dijkjes genieten van een bijzonder zicht op de bloesem. 
 
Het volgende dorpje is Oudelande, met aan de kerk een oude kastanjeboom met 
klapbankje (plaats voor dorpsroddels). Baarland, met ‘t Ouwe Gemeenteuus , 
dorpsplein, lindebomen, enz. past helemaal in het rijtje. 
 
We laten de fruitboomgaarden achter ons en zetten koers naar onze stopplaats 
boven op de  Westerscheldedijk. Na het trotseren van de dijkhelling is 
Strandbrasserie De Landing gelukkig vlakbij (km 24).  Hier hebben we een prachtig 
uitzicht op de Westerschelde, Zeeuws Vlaanderen en de haven van Antwerpen. 
De naam van de brasserie verwijst naar de landing van de Britse Lowland Division in 
oktober 1944 bij de bevrijding van Zeeland.  
 
Buitendijks rijden we door naar Hoedekenskerke. Het station van het toeristisch 
stoomtreintje Goes-Borsele, enkele boomgaarden en de De Koutermolen maken een 
doortocht (meer dan) de moeite waard. Nu nog de weg terug naar Tropical Zoo, het 
restaurant of allebei. 
 
Na een hopelijk zonnige en bloesemrijke fietstocht sluiten we deze dag af met een 
diner in het Berkenhof. 



 
 17:00 uur Dranken naar keuze | voor eigen rekening van een ieder. 
 Gelegenheid tot het bezoeken van de Tropical Zoo (vrije toegang). 
 

  18:00 uur Diner   
 

Voorgerecht :  tomatensoep V1  of vissoep  V2  met brood en boter 
 
Hoofdgerecht : varkenshaas met champignonroomsaus  H1 of zalm met  
beurre blanc saus H2 of vegetarische quiche  H3.  (hoofdgerechten worden 
geserveerd met warme groenten en een  aardappelgarnituur op het bord en 
frites en salade) 
 
Dessert :  chocolademousse met vanille-ijs en slagroom   D1 of crème brûlée 
met vanille-ijs en slagroom D2 
 

Inschrijven voor deze bloesemtocht kan je door betaling van 28,50 euro per 
persoon op rekening van de kring  BE85 4097 5200 8106 vanaf 01/04/2022 en 
uiterlijk op  15/04/2022 .  Gezien de kringbijdrage is deze prijs enkel voor 
aangesloten leden en hun partner. 
 
Melding  :    
Bloesemtocht    -   lidnummer ... 
menukeuze :  gebruik codes van menu    bv :  V2   H3   D2 
 
Voor bijkomende info : 
Marcel :  tel. 03 313 84 94  gsm  0478 36 46 34   marcel.lombaerts@skynet.be. 
Karel : tel. 03 605 56 61  gsm  0485 43 03 80     karel.van.bergen@telenet.be 
 
Met sportieve groeten. 
Karel en Marcel 

 
Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons automatisch de toelating om 
foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve 
ons hiervan telkens te verwittigen. 
Dank voor uw begrip.  

 
 


