
FIETSROUTE   
Rond KAPELLE-WEMELDINGE vanuit het 

Fruitteeltmuseum 
 

 

Een fietstocht van ongeveer 18 km langs de 
fruitboomgaarden van Kapelle en Wemeldinge 
 

 
 
 
Routebeschrijving: 
 
Start Fruitteeltmuseum: 
Bij de hoofdingang van het Fruitteeltmuseum, 
aan de parkeerplaats van de Fruithof, links het 
fietspad in en linksaf de Dijkwelseweg oprijden.  
Bij de ANWB-wegwijzer 10634 rechtsaf het 
fietspad op, het Welhoekpad.  
 

Links ziet u een watervijver die speciaal voor de fruittelers 
is aangelegd  voor de beregening van de fruitbomen met  
zoet water. 

 
Aan het einde van het fietspad rechts.  
Na de spoorwegovergang tot einde weg 
rechtsaf de Oostweg.  
Bij de rotonde scherp links het fietspad op, de 
weg oversteken en rechtsaf het fietspad blijven 
volgen. 
Ga na ca. 500 meter linksaf de Plasweg op.  
Na de brug houdt u rechts aan, de 
Monnikendijk op en even verder weer naar 
rechts het Hogepad.  
Dit volgt u  ongeveer 700 meter waarna u links 
een doodlopende weg inslaat.  
De weg gaat over in een fietspad tussen de 
boomgaarden door.  
 

Het Hooge Pad 
stamt uit 1135 en is toentertijd als een ‘waterkerende’ 
lage dijk aangelegd. Deze dijk is oorspronkelijk een met 
zand opgevulde kreek die tussen ‘s Heer Arendskerke 
en Wemeldinge stroomde…. 

 
Aan het eind linksaf, een klein stukje langs de 
weg Kapelle-Wemeldinge.  
Neem de eerste weg links, de Blauwhuisweg. 
Bij bord verboden voor vrachtwagens links 
aanhouden en even later naar rechts het 
fietspad op. Voor u ziet u de mooie kerk van 
Wemeldinge. Houdt rechts aan.  

 
 
 

Kerk van Wemeldinge  
Het oudste gedeelte van deze kerk, de 
toren, is gebouwd rond het jaar 1350. 
Twee eeuwen later was de bouw voltooid. 
Nabij de kerk ligt een vliedberg.  
Met een hoogte van 12 meter is het de 
hoogste van Zeeland.  
Vliedbergen dienden in de middeleeuwen 

als uitwijkplaats bij overstromingen en als militair 
verdedigingswerk. 

 
Na de vaete (vijver) op de splitsing rechts 
aanhouden, de Hoogeweg op. De Hoogeweg 
blijven volgen (wordt Wemeldingse Zandweg), 
tot ANWB-wegwijzer 18474, linksaf richting 
Yerseke, de Brouwerijweg.  
Voor bord camping Linda rechts de 
Chezeeweg volgen.  
Na het sportpark rechtdoor rijden, Wemeldinge 
uit via de Zwaakseweg. Op de splitsing de 
Bredeweg volgen, deze gaat later over in de 
Lurpseweg. Voorzichtig de voorrangsweg 
oversteken en rechtdoor fietsen de 
Tekenburgseweg op.  
Links ziet u het natuurgebied de Kapelse Moer.  
 



Kapelse Moer  
De Kapelse Moer maakt samen met de Yerseke Moer 
deel uit van de oude eilandenkern van Zuid-Beveland en 
is kort na het jaar 
1034 bedijkt.  
Oude kreekjes en 
aangrenzende 
oeverwallen van 
de ingedijkte 
schorren zijn in het landschap nog herkenbaar. Op de 
hoge kreekruggen is vaak een weg aangelegd. In de 
laaggelegen kommen was alleen weidebouw mogelijk 
door de aanwezigheid van een zoute veenlaag in de 
ondergrond. De naam is afkomstig van het zout winnen 
uit deze veenlaag ‘het moerneren’.Het gebied is zeer 
vogelrijk. 

 
Neem de eerste weg rechts (bord doodlopende 
weg). Na het bruggetje over de watergang 
einde weg rechts en na 20 meter links het 
fietspad op.  
Bij de eerstvolgende splitsing links aanhouden 
richting  Kapelse Bos.  
U volgt het asfaltpad tot het einde  en slaat dan 
rechtsaf. Doorrijden tot de Vroonlandseweg en 
deze naar links inslaan. Voor de spoorlijn naar 
rechts. De weg langs de spoorlijn volgen tot de 
tweede spoorwegovergang. Hier gaat u naar 
links waarna het fietspad naar links u weer bij 
de ingang van het Fruitteeltmuseum brengt. 
 
 

Fruitteeltmuseum, Annie M.G.Schmidtsingel 1,  
4421 TA Kapelle, Tel: 0113-344904 
info@fruitteeltmuseum.nl 
www.fruitteeltmuseum.nl 
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