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Fietsroute informatie 

1. Start
a. De (onder)grond die nodig was voor de nieuwe 
afslag A58 is helemaal op vrĳ willig basis geruild 
via het Kavelruilbureau van de Provincie Zeeland. 

Dit is gelukt door de inzet van ruilgronden in Zeeuws 
Vlaanderen!

b. Het Kavelruilbureau Zeeland ruilt ondermeer 
gronden om doelen van het Waterschap, zoals 

extra waterberging, te kunnen realiseren. U ziet hier 
een verbrede watergang met natuurvriendelĳ ke 
oevers, goed voor de natuur en goed om veel water 
tĳ dens hevige stortbuien af te voeren.

2. Hoeve van der Meulen
Deze boerderĳ  is in eigendom van Stichting Het 

Zeeuwse Landschap. De boerderĳ  dateert van het be-
gin van de 17e eeuw. De omgeving waar u door fi etst 
behoort tot de langst bewoonde delen van Zeeland!

c. U fi etst hier op een nieuw vrĳ liggend fi etspad 
(Gerbenesseweg). Voorheen moesten auto’s, 

trekkers en fi etsers over dezelfde weg. Met inzet van 
het Kavelruilbureau  kon grond naast de bestaande 
weg worden vrĳ geruild, zodat dit mooie fi etspad kon 
worden aangelegd. Een stuk veiliger voor alle wegge-
bruikers!  

3. Ganzengebied Natuurmonumenten 
Ook grond die nodig is voor  natuur komt via vrĳ -

willige kavelruil bĳ  terreinbeherende instanties zoals 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting 
Het Zeeuwse Landschap. U rĳ dt hier langs het Gan-
zengebied, in eigendom en beheer van Natuurmonu-
menten. Dit gebied is voor grutto’s, kieviten, tureluurs 
en scholeksters een ideale plek om te broeden! 

d. De boerderĳ  langs de Stelleweg is in eigendom 
van Provincie Zeeland en ligt op prachtige locatie. 

Het aankopen en verplaatsen van boerderĳ en met 
landbouwgrond kan ook via vrĳ willige kavelruil.

4. Boerderĳ  Stelledĳ k 
Ook deze boerderĳ  is van Provincie Zeeland. Net 

als de boerderĳ  aan de Stelleweg was deze aankoop 
noodzakelĳ k voor de verbreding van de Sloeweg. Wist 
u overigens dat de gronden die nodig waren voor de 
verbreding van de Sloeweg ook voor een groot deel 
via vrĳ willige kavelruil zĳ n verkregen?  

5. Wegensteunpunt ’s-Heer Arendskerke
Dit laatste stoppunt is één van de wegensteun-

punten van Provincie Zeeland. Vanuit deze wegen-
steunpunten wordt het beheer en onderhoud van de 
wegen van Provincie Zeeland -gecoördineerd. Door de 
kavelruilen die leiden tot agrarische structuur ver-
betering worden de afstanden die agrariërs met hun 
tractor over de openbare weg moet rĳ den vaak ver-
kleind. Naast dat dit de uitstoot van CO2 verminderd, 
is dat ook veiliger en ontstaat minder schade aan het 
wegdek.  

e. Het overgrote deel van het buitengebied van 
Zeeland bestaat uit akkerbouw. Een belangrĳ ke 

opgave voor het Kavelruilbureau Zeeland is de agra-
rische structuurverbetering. Hiermee wordt bedoeld 
de percelen van agrariërs meer aaneengesloten en/of 
dichter bĳ  de boerderĳ  te verplaatsen.

Leuk dat u de fi etsroute van het Kavelruilbureau Zeel-
and heeft gefi etst! Wĳ  hopen dat u ervan heeft genoten. 
Wilt u meer weten over de mogelĳ kheden die het 
Kavelruilbureau Zeeland biedt?  Neem dan gerust ook 
eens een kĳ kje op onze website: 
www.kavelruilbureauzeeland.nl 
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