
Wandelroute ‘s-Gravenpolder 
10 kilometer 
Start en Eindpunt: Sporthal de Zwake, Egelantierstraat 8 
 

 
 
Vertrek vanaf sporthal de Zwake 
 

1. U gaat linksaf vanuit de sporthal 
2. Ga rechtsaf de Magnoliastraat in, blijf links aanhouden en blijf dan rechtdoor 

lopen. Aan het einde van deze weg gaat u rechtsaf het asfaltpad naar boven toe.  
3. Ga rechtsaf de Haagdijk op. 
4. Aan het einde van deze weg gaat u een klein stukje links en dan gelijk rechtsaf. U 

loopt de Korenhalmdijk op. Deze loopt u helemaal uit tot U bij de grote weg komt.  
5. U steekt nu recht over (let op de auto’s en fietsers) U loopt dan op de lange Maire 

dijk.  
6. Op een gegeven moment komt U bij een spoorlijntje uit (dit is het spoorlijntje van 

Goes naar Hoedekenskerke) Deze gaat u over en u loopt rechtdoor totdat u aan 
uw linkerkant een picknicktafel ziet staan. Hier gaat u linksaf. Aan het einde van 
het pad gaat u linksaf. 

7. U loopt nu een klein stukje op het fietspad en gaat dan weer linksaf de Zwaakse 
dijk op. Blijf links lopen tot knooppunt 32.  

8. Blijf links aan houden, op een gegeven moment loopt u langs de Zwaakse Weel 
(natuurmonument) U blijft steeds recht door lopen tot u een afslag ziet. U gaat 
hier linksaf waar U het bord Zwaakse dijk 1 ziet staan. 

9. Deze weg vervolgt u tot u aan de linkerkant het bordje ruiterpad ziet.  
10. Deze gaat u in en u vervolgt uw wandeling tot u bij een verharde weg komt.  
11. U gaat rechtsaf het spoor over. Aan het eind van deze weg steekt u de weg over. 

Let op het verkeer en de Fietsers. 
12. U loopt het paadje in. (bordje verboden voor paarden) 



13. Bijna aan het eind van dit paadje loopt U een stukje rechtdoor. Voor U ziet u 
tussen de struiken een klein paadje (Olifanten pad wordt dit ook wel genoemd) 
Aan het eind komt u op de Lenshoekdijk uit. (let op het verkeer) 

14. U gaat linksaf, na plus minus 500 meter gaat u rechtsaf de Haagdijk op. Deze 
loopt u verder rechtdoor totdat U aan de linker kant de afslag ziet waar U op de 
heenweg naar boven bent gegaan. Vandaar loopt u weer richting de Zwake. 


