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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Ridderstraat
Ridderstraat 62
4524 BT Sluis
Coördinaten: 51°18'27" N   3°23'22" E

Horeca:
In centrum

Gasthof d'Ouwe Schuure
Sint Annastraat 191
4524 JH Sluis

1. Vanaf bushalte Geweldigerstraat (zijstraat van Ridderstraat) 
inlopen. Op plein RA (Kapellestraat). Op kruising bij hoek Raad-
huis LA (Meerminnestraat). Op kruising met Oude Kerkstraat RD 
en direct na haventje RA (Kaai, wordt na linkerbocht Kalkboei). 
Waar u rechts vestinggracht ziet verdergaan over grindwandelpad 
daarlangs. Waar gracht en pad naar rechts buigen bij Aw18598 
LA, u loopt nu aan buitenkant van stadswal. Waar u achter wal 
molen ziet strak voor brugje LA (schelpengruispad), trap op en  
op wal RA. Blijf 1½ km schelpenpaden over deze stadswal volgen, 
onderweg moet u even trapje af, weg oversteken en via trapje wal 
weer op, dat wijst daar vanzelf. Na sportvelden (links van u) wal 
afdalen, op asfaltwegje RA en bijvestinggracht passeert u einde 
bebouwde kombord Sluis. Na zo'n 100m verder gaan over lage 
grasdijk rechts van weg. Na linkerbocht aan einde op asfaltweg  
RA (Zuiddijk).

2. In rechterbocht bij straatnaambordje Boomgaardweg LA, 
brugje over en op brede halfverharde landweg LA (links ziet u  
de Zwinpolder). 

Na de rondwandeling over de puntgave vestingwallen met bolwerken en het 
gezellige centrum van Sluis kuiert u kilometers lang over landwegen, 
gras- en rustige asfaltdijkjes langs de Zwinpolder. Het Zwin was van 
oorsprong de zeearm die Brugge met de Noordzee verbond. Als gevolg  
van latere bedijkingen (in de 12e eeuw) is deze zeearm gaan verlanden, 
uiteindelijk ingepolderd en is de Zwinpolder ontstaan. U zult de loop van 
deze oude kreek nog goed kunnen herkennen aan de rondom liggende 
(zee)dijken. 

Hierna wandelt u langs en door de Belgische Leopoldpolder naar Sint Anna 
Ter Muiden waar u zich even een paar eeuwen terug in de tijd waant, zo 
authentiek is dit minidorpje nog! Over rustige asfaltwegjes en een 1 km 
lange bochtige grasdijk wandelt u weer via het centrum van Sluis naar  
de bushalte.
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Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1588/7030

http://routefabriek.nl/routekaart/1588/7030
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Na 1½ km aan einde bij Zwinbrug weg oversteken en op fietspad 
RA. Na ruim 100m bij Aw14774 LA, asfaltfietspad langs grasdijk 
(l). Verderop gaat asfaltfietspad dijk op en dan naar links kijkend 
geniet u van uitzicht over (hier mooiere) Zwinpolder. Na ruim 1km 
bij Aw18599 links aanhouden, blijf dijk volgen. Aan einde, na weer 
1km, bij Aw18600 LA. Na dam weg oversteken, aan overkant in 
grasberm LA en na 20m schuin RA naar beneden, grasweg onder-
langs dijk (akkerland rechts van u is Belgische Leopoldpolder). 

3. Na grenspaal 363 ziet u dijk al waar u direct daarna RA gaat, 
landweg langs die dijk met veerooster. Na ruim 500m maken land-
weg en dijk rechts/links-knik, ga vanaf daar verder over dijkgras-
kruin, dan geniet u naar rechts kijkend weer van Belgische Leo-
poldpolder. Na ruim 500m maakt dijk rechterbocht, dat doet u dus 
ook en passeert dan grenspaal 362. Daar RD, volg volgend dijkje, 
u loopt nu in België. Na kleine 500m haaks LA dijk verlaten en RD 
stil asfaltwegje volgen (dus niet langs die dijk blijven). Na ruim 
300m maakt wegje linkerbocht en wordt dan asfaltdijkje (Dikke-
dijk). Op Y-splitsing voor heuveltje met grenspaal 361 rechts 
aanhouden en na 30m aan einde RA. Aan einde na straatnaam-
bordje Schaapsdreef LA (Nederenheerweg, staat daar waar u 
grens weer overgaat (slechts 2 witte strepen op wegdek)). 

4. Eenmaal in Sint Anna Ter Muiden op kasseien Marktplein RD. 
Op Y-splitsing links aanhouden (Haven) en na huisnr 4 LA (An-
worpstraat, hier RD en RA is iets verderop horeca). Op Y-splitsing 
bij Aw18864 RA, u loopt Sint Anna Ter Muiden uit. Na bijna 1km, 
bij fietsbordje 53, RA, eerst stukje asfalt, daarna halfverharde 
landweg met knotwilgen. Na 50m voor bordje doodlopende weg 
LA. Aan einde op grasdijk (met links landweg) RA, volg vanaf 
linkerbocht die landweg, weg maakt onderweg flink wat bochten. 
Aan einde op asfalt bij straatnaambordje Paspolder RA.  
Vóór drukke weg op voetpad daarlangs ook RA. Na oversteken 
fietspad verdergaan over schelpengruiswandelpad langs stadswal 
en blijf dat pad volgen, verderop achterlangs huizen.  
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Aan einde LA (Nieuwe Weg) en RD naar en langs het Raadhuis. 
Daarna bent u in zelfde winkelstraat als van heenweg. Op pleintje 
LA (Geweldigerstraat) en aan einde daarvan is bushalte.


