Rondwandeling Eindeloos Eiland Noord-Beveland Etappe 3

Loop vanaf de bushalte richting plaatsnaambord Einde Geersdijk en ga LA, Stekeldijk. Na
ongeveer 75 m. weer LA langs een kreek, Willemspolderweg. Aan het eind RA tot het houten
huis. Ga hier haaks LA. Rechts is het oude getijdenhaventje van Geersdijk.
Volg het asfaltpad met het Veerse Meer aan je rechterhand. Aan het eind RA. Je kan hier
kiezen voor het fietspad op de dijk of het graspad evenwijdig daaraan. Waar het fietspad
voor doorgaand verkeer naar links afbuigt ga je RD en na de trap verder RD over het
graspad. Rechts is een strandje. Vóór het recreatiepark schuin links omhoog en even verder
LA richting Kortgene.
Je komt uit op een asfaltweg en gaat RD richting kerk.
Vóór de kerk RA. Op viersprong RD, Kaaidijk. Deze buigt naar links. Neem in de bocht de
tweede weg RA, Oost-Bermweg. Loop, waar dat mogelijk is, over de grasstrook links van de
sloot. Even voor plaatsnaambord Kortgene LA, Boogerdlaan. Op T-splitsing RD, smal
graspad. Steeds RD. Je steekt verschillende keren een asfaltweggetje over. Aan het eind
RA. Bij verkeersbord Einde zone 60 km. LA. Steek de voorrangsweg over en ga RD,
Erreboutsweg. Eerste weg LA, Prinsendijk en daarna eerste weg RA, Prinsenweg. Steeds
RD. Na houten brug over de verkeersweg RA, Zuidweg. Aan het eind vóór de picknickbank
RA, Emelissedijk.
Eerste weg LA. Op viersprong RD. Je komt uit bij een voorrangsweg. Ga hier LA en direct
daarna RA over een wandelpad langs een haag, wilgen en een rietkraag. Volg de watergang
tot het eind en ga RA de brug over. (Bij het uitzetten van de route was het pad halverwege
de watergang onbegaanbaar door werkzaamheden. Volg in dat geval de akkerrand tot de
Noordlangseweg. Ga hier RA en vervolgens eerste weg RA, Colijnsplaatseweg). Loop door
tot de kerk en de bushalte.

