
 

Fietsroute Plan Tureluur 16 km 
 

1. Deze fietsroute begint bij de receptie van de camping. 

2. Je verlaat de camping en gaat linksaf. 

3. Bij het eerst volgende kruispunt ga je naar rechts. 

4. Je gaat hierna rechtdoor over de rotonde. Aan de linkerkant bevindt zich de Zoete Kers voor 

heerlijke kersen. 

5. Deze weg volg je 1,3 kilometer. 

6. Sla linksaf naar de Bouwmansweg. 

7. Neem meteen de eerste afslag rechts naar de Koetenisseweg. 

8. Volg de weg door het prachtige landschap. 

9. Aan het einde van deze weg sla je linksaf. 

10. Bij de eerste stoplichten volg je de weg rechtdoor. 

11. Bij de tweede stoplichten steek je over naar rechts en kom je langs snackbar de Fritureluur. 

12. Je gaat met een flauwe bocht mee naar rechts. 

13. Na circa 50 meter ga je met een scherpe bocht naar links de Zeedijk op. 

14. Volg de weg langs de Zeedijk en geniet van het prachtige uitzicht over de Oosterschelde. 

15. Aan het einde van deze weg is er een uitkijkpunt om zeehondjes te spotten. 

16. Om de route te vervolgen sla je linksaf naar de Inlaagweg. 

17. Fiets de Inlaagweg uit en fiets rechtdoor de Boogerdweg op. 

18. Op de Boogerdweg passeer je café-restaurant de Heerenkeet. 

19. Bij de Heerenkeet vervolg je de fietsroute langs de zeedijk richting Zierikzee. 

20. Je fietst circa 5 kilometer richting het Havenhoofd van Zierikzee. 

21. Aan het einde van de Zeedijk maak je een scherpe bocht naar links naar de haven van Zierikzee. 

22. Het fietspad vervolgt zich langs zeilboten. 

23. Aan het einde van het fietspad sla je rechtsaf. 

24. Je fietst rechtdoor langs alle mosselboten. 

25. Aan het einde van de Nieuw Haven sla je linksaf de Oude Haven op. 

26. Aan het einde van deze straat ga je rechts en daarna direct links. 

27. Over circa 100 meter bereik je de eindbestemming: de bruisende markt van Zierikzee.  

  



 

Fietsroute 

De lange route: 18 km 
De korte route: 13 km 
 

1. Vanaf Molecaten Park Wijde Blick fiets je rechtsaf de Hogezoom op (kant Zwembad). 
 

2. Bij de rotonde ga je rechtdoor het centrum in. In het seizoen is het er altijd gezellig druk. 

Paraderen langs de winkelboulevard, mensen kijken op een van de vele terrasjes of lekker uit 

eten. 

3. Bij de kerk aangekomen fiets je links de ring op en gelijk weer links de Lange Reke op.  
 

4. De Lange Reke gaat over in de Laone. Aan de rechterkant van de Laone ligt Slot Moermond dat na 

de overstromingsramp in zeer vervallen staat verkeerde, maar in oude luister is hersteld. Nu is 

Slot Moermond in gebruik als hotel en congresruimte. 

5. Aangekomen aan het eind van de Laone fiets je links de duinen in. Hier ligt café-restaurant 
“Zeerust ”. Je kunt hier de fiets even neerzetten en de duintrap oplopen. In de verte kun je de 
vuurtoren van Ouddorp zien liggen.  

 
6. Vervolgens ga je onderlangs de duinen fietsen, het schelpenpad wordt onderbroken door de 

geasfalteerde Duinweg. Vanaf het moment dat je de duinen in fietst, komt je 3 duinovergangen 
met daarachter een strandpaviljoen tegen. Aan de linkerkant zie je pony’s lopen. De pony’s 
zorgen ervoor dat de duingronden vastgestampt worden en zo een natuurlijke bescherming 
vormen tegen de zee. Ook houden ze het gras kort zodat er zeldzame en bedreigde planten 
kunnen groeien.  

 
7. Aangekomen bij het laatste strandpaviljoen De Zwaluw tevens duinovergang Het Watergat, sta je 

aan het begin van de nieuwe fietsboulevard. Nog nergens in Nederland is er een fietspad aan de 
zeekant van de duinen aangelegd. Dit fietspad verbindt Renesse en Haamstede. Halverwege de 
boulevard zie je aan de rechterkant een inham. Vanaf hier kun je met wat geluk zeehonden zien 
liggen. 

 
8. Op het moment loopt de fietsboulevard van Het Watergat tot het Duinhoevepad. Hier verlaat je 

dan ook het strand en rij je het Duinhoevepad op. Je fietst nu richting Burgh Haamstede. Op het 
informatiebord van Schouwen kun je je eventueel oriënteren. Je passeert vervolgens Camping De 
Duinhoeve, Camping Ginsterveld en Vakantiepark Schouwenduin. Het Duinhoevepad gaat over in 
de JJ Boeijesweg.  

 
9. Aan het eind van deze weg ga je rechts tussen de paaltjes door de Westerbanweg op. Het 

geasfalteerde fietspad verandert in een betegeld fietspad. Vervolgens steek je de weg links over, 
dit is de Kloosterweg. Dan splitst de weg zich, je houdt rechts aan en rijdt de Vertonsweg op die 
vervolgens overgaat in de Moolweg.  

 
10. Aan het einde van de Moolweg staat een molen. Dit is de Pannenkoekenmolen, hier doen ze bijna 

alles zelf. Er worden niet alleen de lekkerste pannenkoeken gebakken, maar ook het eigen meel 
gemalen. Echte ambachtelijke pannenkoeken dus. Ook kun je de molen bezichtigen, er is een 
speeltuintje voor de kinderen en een Zeeuws Molenwinkeltje. 

 
Let op! 
Als je nog niet moe bent, kun je hier richting Westerschouwen fietsen. De route gaat verder met 
nummer 11. Ook kun je ervoor kiezen nu terug te fietsen richting Camping De Wijde Blick, dan ga 
je verder met nummer 12. 
 
 

 



 

11. Richting Westerschouwen 
Aan het einde van de Moolweg ga je rechtsaf de Hogeweg op. Aan het eind van de Hogeweg ga je 
rechtsaf de Kraaijesteinweg op richting Westerschouwen.  
Hier vind je een aantal gezellige restaurants en de boswachterij Westerschouwen met 350 hectare 
bos en is het grootste van Zeeland. Hier zijn tal van wandel -en fietsroutes uitgezet van 
verschillende lengte. Bij het begin van de routes staat een excursieschuur waar je informatie kunt 
krijgen over het gebied.  
Vervolgens keren we terug richting Molecaten Park Wijde Blick. Je fietst dezelfde weg terug, 
Kraaijensteinweg en gaat links de Hogeweg op. Je komt door Burgh en Haamstede. 

 
 

12. Terug richting Molecaten Park Wijde Blick. 
Aan het einde van de Moolweg ga je linksaf. Je bevind zich op de Burghse weg. Bij de splitsing 
houd je links aan en rijd je de Noordstraat in.  
Rechts zie je de Kerk en links Slot Haamstede. Ook Haamstede is een bekende familiebadplaats. 
Onder de door bomen beschutte hoofdstraat vind je vele terrasjes met uitzicht op het imposante 
Slot Haamstede en het omringende slotbos. Slot Haamstede stamt uit de 12e eeuw en is eigendom 
van Natuurmonumenten. Dit Slot is te bezoeken.  

 
Bij de stoplichten fiets je rechtdoor en kom je weer op de Hogezoom, waar je na enkele 
kilometers aan de rechterkant Molecaten Park Wijde Blick weer vind. 

 
Wij hopen dat je veel plezier hebt beleefd aan deze fietsroute! 

 


