
Grensfietsen – Etappe 17 
Startpunt: Overslag 

Eindpunt: Cadzand-Bad 

Lengte route: 87,5 kilometer 

 

Vanaf Overslag kun je, tot je op het Kanaal van Gent naar Terneuzen stuit, dichtbij of op de grens 

blijven fietsen. Over de brug kom je uit in Sas van Gent. 

Ten zuiden van Sas van Gent ben je bij de grens, bij het Vlaamse dorp Zelzate. De weg vervolgt weer 

noordwestelijk langs Sas van Gent en vanaf daar kun je meestal óp de grens rijden. Deze grens is 

meestal een dijk tussen oude polders.  

Het is een prachtige fietsstreek, hoezeer ook de wegen soms lang en kaarsrecht zijn in dit 500 jaar 

oude polderland. Je kunt ietsje noordelijk van deze route de oude stadjes Philippine, IJzendijke en 

Aardenburg bezoeken.  

Meer naar het zuiden komt de grensroute uit bij het grensdorp Eede, dat beroemd is geworden als 

de plek waar Koningin Wilhelmina weer terugkeerde in Nederland na haar ballingschap van vijf jaren 

in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Vanuit Eede rijd je noordwestelijk langs het oude Vlaamse stadje Middelburg (nee, niet verwarren 

met de Zeeuwse hoofdstad) richting de toeristenstad Sluis, een prachtige oude vestingstad.  

Valk buiten Sluis kom je bij het meest westelijke punt van Nederland, bij het historische stadje Sint 

Anna ter Muiden, één van de allerkleinste stadjes van Nederland.  

Daarna rijd je door naar de oude bolwerken van Retranchement en de dijk op, waar je aan de andere 

zijde het natuurgebied Het Zwin ziet liggen, met aan de einder de Noordzee. 

Nog een paar kilometer verder kom je uit in Cadzand-Bad en is de fietsroute volbracht.  

De route:  

➢ Bij de splitsing bij het douanegebouw kun je de straat De Gebuurte in.  



➢ Deze volg je tot je vanzelf op de parallel eraan lopende Overslagdijk komt.  

➢ Je rijdt hier weer óp de grens. De Overslagdijk buigt verderop af naar het westen, de grens 

gaat naar het oosten en langs de grens neem je dus oostelijk de Sint-Elooipolder.  

➢ Deze loopt pal langs de verkeersweg, de Zuiddorpseweg. Deze wegen en de grenzen volgen 

elkaar naadloos.  

➢ Waar de grens weer een haakse bocht naar het westen maakt, sla je af van de 

Zuiddorpseweg / Sint Elooipolder naar het westen en rijd je de Oudepolderseweg op.  

• Je ‘rondt’ hier de Belgische Sint Elooipolder, die een flink stuk uit Zeeuws-Vlaanderen 

gesneden heeft.  

➢ Wanneer de Oudepoldersweg weg naar rechts afbuigt, houd je links en ga je rechtdoor langs 

de Sint Elooipolder; de weg heet Zelzaetseweg. Aan het einde houdt je weer links aan om 

rechtdoor te gaan, de grens over. Hier heet het wederom Sint Elooipolder. Je passeert oude 

waterkreken.  

➢ Houd rechts aan en ga verder over de Oudeburgse Sluis en houd daarna rechts aan om op de 

Oudenburgsesluis te blijven. Ook hier rijd je óp de grens.  

➢ Als de weg naar rechts gaat, ga je de grens weer over en daarna direct links neem je de 

Stekkerweg, die aan de Nederlandse zijde de grens weer volgt naar het westen.  

➢ De grens loopt 10 meter links van je met de Stekkerweg mee.  

➢ Je passeert de Tractaatweg, de N423, die daar direct de grens overgaat.  

➢ De Stekkerweg komt, na nog een paar bochten, uit op het Zeekanaal Gent-Terneuzen, aan de 

overkant ligt Sas van Gent.  

• Je kunt hier nog éven naar links om de grenspaal op te zoeken. Daar ook een infopaneel over 

een voormalige fort.  

➢ De route vervolgt echter naar het noorden, waar je de brug over het kanaal neemt.  

➢ Als je over de brug bent, ga je linksaf bij het verkeersplein en rijd je over de Westkade langs 

de haven van Sas van Gent.  

• Direct westelijk van de Westkade bevindt zich het centrum van Sas van Gent.  

➢ De route vervolgt gewoon zuidelijk de Westkade af, de N252. Deze volg je totdat je bij de 

landsgrens komt. Aan de overkant van het kanaal is de haven van Zelzate, waar zich ook het 

het classisistische voormalige tolgebouw bevindt.  

➢ Nét over de grens neem je naar rechts, westelijk, de Poeldijkstraat. Deze volgt de grens naar 

het noordwesten en verderop gaat deze grensweg langs de bebouwde kom van Sas van Gent 

pal naar het noorden.  

➢ Als je langs het dorp rijdt, heet deze straat de Vrijstraat. En zo rijd je langs het dorp en er 

weer uit, noordelijk.  

➢ Bij de afslag Oude Molenstraat ga je linksaf naar het westen (Oude Molenstraat), weer van 

de grens af. Direct daarna weer rechts de Gezustersstraat op.  

➢ Aan het einde van de Gezustersstraat kom je weer bij de grens uit en rijd je óp de grens 

westelijk, de Scheurhoekstraat op.  

➢ Vervolg de Scheurhoekstraat aan de Belgische, zuidelijke, kant van de dijk.  

• Je ziet daar bovenop de dijk de grenspaal staan.  

➢ De Scheurhoekstraat volgt de grensdijk in een bocht naar het zuiden en daarna weer naar 

het westen.  

➢ Verderop ga je rechtdoor langs de grens door licht rechts aan te houden, de Hollekenstraat 

op.  

• Aan je linkerhand passeer je de ‘Bodemloze Put’, een oude wel.  

➢ De Hollekenstraat komt uit bij de Posthoorn. 

• Hier kun je naar rechts naar het oude dorp Philippine, een kilometer noordelijk.  



➢ De route vervolgt hier bij de grens, dus neem je de afslag bij Posthoorn zuidelijk en ga je 

daarna direct weer naar rechts, westelijk, de Braakmanstraat op om bij de grens te blijven.  

➢ Aan het einde van de Braakmanstraat kom je uit bij Haven.  

• Hier passeer je het Isabellakanaal; hier was vroeger de oude haven van het dorp Boekhoute, 

dat ietsje zuidelijker ligt. Je treft hier ook weer een Dodendraad-herdenking.  

➢ Rij verder naar het westen. 

➢ Een kilometer of 3 verder, de weg heet dan Maagd van Gent, kom je bij de afslag 

Barbarapolder, waar de grens meegaat met de dijk naar het noorden.  

➢ Daar ga je rechtsaf en blijft de grens volgen naast de dijk met twee rijen bomen erop.  

• Verderop heet deze dijk de Vrijedijk. En na het passeren van de afslag Mollekotweg heet 

deze weg Veldzigt.  

➢ Je passeert nog weer verder ook de Watervlietseweg (N456), die hier de grens overgaat.  

 

• Vanaf de Watervlietsweg kun je naar Ijzendijke rijden voor een bezoekje aan het stadje, en 

eventueel met museum met veel informatie over de Spaanse Linies. De route gaat echter 

verder langs de grens.  

➢ Rijd nog een kilometer verder westelijk over Veldzigt.  

➢ Voorbij een paar zijwegen, je rijd nog steeds rechtdoor op de grens, kom je op Rovershoek te 

rijden.  

➢ Hier rijd je weer een kilometer of 3 rechtdoor langs de dijk, óp de grens.  

➢ Met een bocht naar rechts en naar links rijd je over de grens heen en kom je op de 

Krakeeldijk, waar je links naar het zuiden draait.  

➢ De Krakeeldijk komt uit op Goedleven, waar je naar links verder naar het zuiden rijdt.  

➢ Goedleven passeert de grens en ongeveer 100 meter verder neem je rechts de afslag 

Zeestraat.  

➢ De veldweg loopt met flauwe bochten door het land en je houdt rechts aan bij een splitsing, 

rijd de Vluchtelingenstraat op.  

• Ook deze weg gaat bochtig verden net zuidelijk van de landsgrens.  

➢ Ga aan het einde rechtsaf, Sint Livinuspolder, en daarna weer rechts, Plakkebord, waar je de 

grens weer over gaat.  

➢ Neem dan de eerste weg links, de Brandkreekdijk.  

➢ Deze loopt een stuk langs de grens naar het westen. Je komt uiteindelijk uit bij een t-

splitsing, waar het Eiland heet.  

➢ Ga daar rechtsaf en bij de rotonde, even verderop, weer naar links, naar het zuiden.  

➢ Je rijd nu op de Molenweg richting Sint Kruis.  

➢ Ga bij het verkeersplein links het Moleneind op en rijd daarna via de Roeselaerestraat het 

dorpje Sint Kruis in.  

➢ Neem het Schoolpad door het dorp, noordelijk van de kerk met de stoere brede toren en ga 

vervolgens op de Dorpstraat weer linksaf naar het zuiden.  

➢ Buiten het dorp neem je de weg naar het oosten, de Zuidweg.  

➢ Deze vervolg je zo’n 4 kilometer en dan kom je weer bij de grens.  

➢ Draai verschillende bochten mee met de weg, houdt rechts bij de grote kreek en rij dan 

verder over de Blokkreekweg naar het zuiden.  

➢ Verderop kruist de weg. Ietsje westelijker zie je een grenspaal in het land staan. Je slaat 

echter hier af naar het oosten over de Vrouwkenshoekweg.  

➢ Aan het einde, bij een t-splitsing, ga je rechtsaf naar het zuidwesten op de Kantijne.  

➢ Deze brengt je bij een uiterst hoekje van de grens, waar de grenspaal bij een boerenerf staat.  

➢ Kantijne komt even verderop uit bij het Leopoldkanaal. De weg heet daar Moershoofde.  



➢ Volg het kanaal, aan de overkant ligt het dorp Sint Laureins.  

➢ Als je bij de brug komt, houd dan schuin rechts aan, voorbij de grens gaat deze weg 

Brieversweg heten.  

➢ Deze Brieversweg rijd je uit tot je bij het dorp Eede komt, een kilometer of 4 verder.  

➢ Neem hier even de Rijksweg naar het zuiden en rijd naar de grensovergang.  

• Dit was de grensovergang waar Koningin Wilhelmina terugkeerde in Nederland na 5 jaar 

ballingschap in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

➢ Op de grensovergang gaat een fietspad, het Grenspad, naar het westen. Aan het einde kom 

je uit bij een andere grensovergang in het dorp.  

• Pal tegenover deze kruising tref je een rechthoekje van 4 grenspalen. De grens volgt hier een 

hoekje om een voormalig huis heen.  

➢ Neem hier de Scheidingstraat naar het noorden en rijd door Eede heen.  

➢ Verderop kom je weer op de hoofdstraat, die hier Verlorendorpweg heet.  

➢ Neem buiten het dorp de zijweg naar rechts, bij de camping, de Nieuweweg.  

➢ Aan het einde van de Nieuweweg kom je bij de grensovergang De Tol.  

• Aan de andere kant van de grens kom je in het oude Belgische vestingstadje Middelburg. 

Daar kun je even rondkijken.. 

➢ De route gaat echter verder aan de noordkant van de grens, dus vervolg waar de Nieuweweg 

ophoudt noordwestelijk de weg die dan Heilleweg heet. 

➢ Deze weg volg je uiteindelijk ongeveer 4 kilometer.  

➢ De Heilleweg gaat verderop over de Stierskreek heen en je rijd nog om de Kruisdijkschans 

heen.  

➢ Vlak voordat je bij Sluis uitkomt, passeer je nog de Rondweg (N253).  

➢ Rijd de vestingstad Sluis binnen. Eerst op de Nieuwstraat, dan de Kapellestraat, dan de 

Vrijstraat en zo kom je op de Nieuwe Weg aan de andere kant van de vesting uit.  

➢ Steek het verkeersplein over en ga via Kaai en daarna Sint Annastraat naar het westen de 

stad weer uit.  

➢ Deze Sint Annastraat voert je naar het meeste westelijke punt van Nederland, dat ligt bij het 

monumentale dorpje Sint Anna ter Muiden. 

➢ Rij nog even voorbij het dorp om helemaal bij dit meest westelijke punt te komen. Het 

betreft de grenspaal naast de N253, de weg die naar Knokke verder gaat.  

➢ Rij daarna even terug en neem de straat naar het noorden, Sint Anna ter Muiden in. Hier 

heet deze Haven.  

➢ Rijd langs de kerk de Nederherenweg af naar het noorden.  

➢ Deze weg gaat verderop de grens weer over, waarna je rechtsaf de Schaapsdreef neemt.  

➢ Op het punt waar deze weg weer bij de grens komt, ga je linksaf de Dikkedijk op.  

➢ Houd rechts aan en je vervolgt op de Burkeldijk, die verderop naar links afbuigt.  

➢ Deze weg loopt uit op een t-splitsing: de Retranchementstraat.  

➢ Ga hier naar het noorden, richting Retranchement. Verderop heet het Zwinstraat.  

• Je passeert nu voor de laatste keer de grens.  

➢ Over een kanaaltje kom je het vestingdorp Retranchement binnen.  

➢ Om de route te vervolgen neem je zuidelijk van het kanaal, nog vóór je Retranchement 

binnenrijdt, de afslag Kanaalweg naar het noordwesten.  

➢ Ga de dijk op en vervolg het fietspad richting Cadzand-Bad.  

➢ Houd zoveel mogelijk links aan om door het duingebied te fietsen en veel zicht te houden op 

het grensnatuurgebied Het Zwin.  

➢ Aan het einde kom je uit bij het de jachthaven en het strand van Cadzand. 



• Hier eindigt de grensfietstocht van Nieuwe Statenzijl naar Cadzand-Bad: de landsgrens van 

Nederland van het uiterste noordoosten naar het uiterste zuidwesten.  

• Het vervolg om via Breskens via de ferry in Vlissingen uit te komen om vanaf daar weer 

gemakkelijker ‘af te kunnen reizen’, is een mooie epiloog en toegift bij deze grensroute. Je 

kunt namelijk helemaal tot Breskens óver de duinen blijven fietsen over een mooi breed en 

geasfalteerd fietspad, met altijd uitzicht op strand, zee en een de horizon de witte skyline 

van Vlissingen.  

 


