Bloesemwandeltocht
Kapelle - Eversdijk
Afstand 10 km
Start Fruitteeltmuseum
Vanaf het Fruitteeltmuseum Linksaf pad volgen en oversteken en Linksaf de
Dijkwelseweg volgen tot fietspad Welhoekpad ( rechts oude perenboomgaard,
links een bassin met opwellend zoetwater voor de beregening van de
fruitbomen). Einde pad (splitsing) Linksaf Verlorenwegje. Bij volgende splitsing
Linksaf Dijkwelseweg ( Bij bocht in de weg rechts in de tuin een tamme
kastanje). Rechtsaf fietspad langs de Dijkwelseweg aanhouden tot
verkeerslichten, bij de verkeerslichten Rechtdoor, dan Linksaf, de 4-baansweg
bij verkeerslichten oversteken (oppassen drukke weg). Na het oversteken
Rechtsaf onder het viaduct door, bij afslag Rechtdoor volgen. Bij wegwijzer ri.
’s Gravenpolder volgen. Oversteken: Vierwegen (niet naar ANWB –gebouw of
carpoolplaats) op T-splitsing Linksaf Everdijksebredeweg (Hier boomgaarden en
weilanden). Volgende drie splitsingen Rechtdoor Everdijkseweg volgen.

Bij brandvijver Rechtdoor, put links laten liggen (Oorspronkelijk naam is
Eversdeisdijk, verwijzend naar een plaatselijke edele Eversdeis, die de 1e
bedijking liet uitvoeren). Bij splitsing links het kerkhof met grote beuken,
Rechts aanhouden, ( weg met rechts platanen en boomgaarden met
kersen,appels en peren). Daarna parallelweg snelweg volgen.
Op T-splitsing (met ’s Gravenpolderse Oudedijk) Rechtdoor parallelweg volgen.
Bij kruispunt Linksaf viaduct over, weg volgen naar beneden naar de oude
rijksweg (N289)
Bij rotonde 2 x oversteken fietspad op richting Goes/Vlissingen langs de N289

(oppassen) . Aan de rechterzijde De ”Caisson”(de naam ‘De Caisson”heeft te
maken met een aannemer Jaap Leijs, die dit gebouw gebouwd heeft als
restaurant, deze aannemer was ook werkzaam als Caissonbouwer bij de
“Veerse Gat”dam tussen Vrouwenpolder en Kamperland, later is dit gebouw
uitgebreid tot motel).
1e weg Rechtsaf, fietspad, geasfalteerd, ( is het restant van de historische oude
haven dijk) vijver rechts laten liggen. (De naam van de vijver is “Zwarte Weel”,
één van de vele weeltjes die overgebleven zijn bij dijkdoorbraken, in dit geval
van de “Oude Dijk”, de dijk die langs de vroegere haven lag van Biezelinge).
Einde fietspad Links Oude Dijk, op T-splitsing Rechts Oude Dijk
Volgende splitsing Rechtdoor marktplein oversteken ( Dit marktplein ligt hoger
dan de speelweide aan uw linkerkant, dit was de Oude Haven van Biezelinge
tot de 18e eeuw). Rechtsaf (Hoofdstraat, aan- en afvoerweg naar de haven)
Direct linksaf de Noordstraat inslaan, (aan de rechterkant de N.H. kerk met
een paar omheinde graven rechts van de kerk. Deze begraafplaats is in 1874
gesloten).
Bij T-splitsing (met Jufferswegje) Linksaf het trottoir op, weg niet oversteken.
1e weg Linksaf Nieuwe Kerkstraat, deze gaat over in de Biezelingseweg. Bij
kruising Rechtsaf, Biezelingseweg blijven volgen (na de Chr. Ger. Kerk rechts de
huidige begraafplaats van Biezelinge/Eversdijk). De weg volgen tot het
Eindpunt Fruitteeltmuseum.
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