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Datum:	zaterdag	27	mei	2017	

agrB:	Links,	rechts,	7x	Kattenvitesse,	103km	

Deze	aangename	aanvullende	grote	rit,	die	enkele	jaren	geleden	voor	de	eerste	keer	werd	gereden,	brengt	
ons	 nu	 al	 7	 vrije	 gedeeltes.	 Het	 gaat	 over	 niet	 altijd	 even	 bekende	 of	 evidente	wegen	 in	 de	 polders.	We	
vertrekken	 allemaal	 samen	 aan	 het	 lokaal	 met	 de	 nodige	 kattevitesse.	 Een	 complete	 aanrader	 dus	 voor	
iedereen	van	Blijf	Fit.	
	
Vanaf	de	parking	 (om	13.00	uur),	via	de	Kwakkel	en	verder	naar	de	Bormte.	Hier	 links	en	 in	Stekene	dorp	
weer	eens	links,	en	daarna	de	2e	rechts:	de	Zeshoek.	Via	Wildernis	en	Berg	gaat	het	naar	Klein	Sinaai,	en	van	
daaruit	 zo	 snel	mogelijk	 naar	 de	Moervaart	 (13).	 Hier	 begint	 een	 eerste	 vrij	 gedeelte	 tot	 de	 Kalvebrugge	
(ongeveer	7	km).	Leg	aub	de	nodige	voorzichtigheid	aan	de	dag	bij	de	oversteek	aan	de	Dambrug.	Aan	de	
Kalvebrug	 gaat	 het	 linksaf	 richting	 provinciaal	 domein,	 en	 enkele	 honderden	 meter	 verder	 gaat	 het	 een	
nieuw	verkavelingsweggetje	in,	en	hier	begint	een	nieuw	tweede	vrij	gedeelte	dat	uiteindelijk	eindigt	aan	de	
kerk	van	Mendonk	(5,4	km).	

We	 zetten	 dan	 koers	 naar	 Sint-Kruis-Winkel,	 en	 van	 daaruit	 fietsen	 wij	 ten	 noorden	 van	Wachtebeke	
richting	de	mooie	Langelede.	We	fietsen	die	volledig	af,	en	aan	het	einde,	aan	de	Oudenburgse	Sluis	gaan	
wij	 links	 en	 even	 verder	 rechtsweg	 richting	Westdorpe.	Maar	 ook	 hier	 volgen	wij	 niet	 de	 gewone	wegen,	
maar	alleszins	dient	zich	na	37	km	een	nieuw	vrij	gedeelte	aan	dat	achteraan	deze	rit	beschreven	staat	en	
dat	een	kleine	9	km	verder	eindigt	aan	de	lichten	van	de	Tractaatweg	die	Zelzate	verbindt	met	Terneuzen	(47	
km).	Ook	hier	gaat	het	dus	om	een	nieuwe	en	zeer	mooi	vrij	gedeelte,	waarin	de	wind	uit	alle	hoeken	waait,	
maar	waar	ondanks	de	kleine	verkeersdrukte,	voorzichtigheid	geboden	blijft.	Wij	steken	samen	de	grote	weg	
over,	en	het	gaat	vrijwel	onmiddellijk	 links	richting	Westdorpe,	en	in	tegenstelling	tot	de	eerste	versie	van	
deze	rit,	blijven	we	rechtdoor	fietsen	tot	het	centrum	van	deze	gemeente.	

Even	 verder	 begint	 een	 vierde	 vrij	 gedeelte	 dat	 ons	 tot	 tegen	 het	 kanaal	 Gent-Terneuzen	 brengt	 en	 dat	
eindigt	ter	hoogte	van	de	Axelsche	Sassing.	Voor	de	Tractaatweg	nemen	wij	links,	en	meteen	is	het	tijd	voor	
een	vijfde	vrij	gedeelte	dat	opzij	van	de	fabrieken	van	Sluiskil	verloopt	(de	omgeving	is	hier	niet	zo	fraai),	en	
dat	eindigt	aan	een	T-weg	opzij	van	Terneuzen.		We	vervolgen	nu	langs	de	baan	op	het	ruime	fietspad	tot	de	
Kraag,	en	nemen	er	voorbij	de	eerste	polderweg.	Binnenin	komen	wij	opzij	van	Val	aan	de	Paardendijk	(een	
pracht	van	een	dijk	die	zijn	naam	dankt	aan	het	feit	dat	er	bijna	voortdurend	paarden	grazen	op	deze	dijk).	
Even	verder	zijn	we	dan	aan	den	dijk	in	De	Griete,	en	dan	is	het	‘vaneigens’	tijd	voor	het	zesde	en	voorlaatste	
vrij	gedeelte	…	liefst	met	heel	veel	kattevitesse	tot	camping	Hellegat.	
	
Vanuit	het	Hellegat	gaat	het	richting	Poonhaven,	en	binnenin	nemen	wij	enkele	andere	wegen	om	onder	het	
centrum	van	Vogelwaarde	te	komen.	Verderop	kruisen	we	de	weg	van	Hulst	naar	Terneuzen,	en	nog	even	
verder	 volgt	 nog	 een	 heel	 mooi	 stukje	 langs	 de	 Grote	 Cambrondijk	 door	 de	 gelijknamige	 polder,	 om	
uiteindelijk	uit	te	komen	aan	de	lichten	van	Hulst.	Dit	stukje	wordt	dit	jaar	ons	7e	vrij	gedeelte.	
	
Aan	 de	 lichten	 van	 Hulst	 zitten	 er	 nu	 reeds	 91	 km	 op.	 Omdat	 wij	 de	 drukke	 provinciale	 baan	 op	
zaterdagmiddag	 willen	 vermijden,	 fietsen	 wij	 op	 Kapellebrug	 naar	 De	 Klinge,	 en	 via	 het	 Kalf	 en	 Kemzeke	
komen	wij	aan	de	lichten	op	de	grote	weg,	die	wij	dan	uiteraard	volgen	tot		aan	ons	lokaal	na	ongeveer	105	
km.	
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agrA:	Links,	rechts,	7x	Kattenvitesse,	115km	

De	 agrB	 stopt	 aan	 camping	 Hellegat,	maar	 de	 agrA	 volgt	 nog	wat	 verder	 de	 Eendragtweg.	 Zij	 fietsen	 tot	
Knuitershoek.	Daar	verlaten	zijn	“den	dijk”	om	via	de	Oostdijk,	Zoutlandsedijk,	Koningsdijk,	Plattedijk	en	de	
Zuiddijk	 in	 Kampen	 te	 komen.	 Recht	 op	 recht	 via	 de	 Kampensedijk	 komen	 ze	 terug	 op	 de	 route	 van	 de	
aanvullende	grote	rit	vlak	voor	Vogelwaarde.	Totaal:	115	km.	

Vrije	gedeelte(s):	

1. Langs	de	Moervaart	tot	de	3e	brug	=	de	Kalvebrug:	7	km.		
2. Aan	 de	 Kalvebrug	 gaan	wij	 linksweg;	 even	 verder	 begint	 rechts	 in	 een	 klein	 betonwegje	 een	 tweede	 vrij	

gedeelte;	aan	een	T	aan	een	drukke	weg	even	links	en	50	m	verder	rechts	naar	Mendonk.	Einde	aan	de	kerk:	
5	km.	

3. Opgelet	:	dit	vrij	gedeelte	is	veranderd	ten	opzichte	van	vroeger	!!!!	Een	eind	voorbij	de	Oudenburgse	Sluis	
rijden	wij	rechts	de	Spuitvakweg	in.	Op	het	einde	aan	een	kruispunt	de	weg	schuin	oversteken.		Einde	aan	T:	
links	tot	aan	de	lichten	van	Westdorpe:	zo’n	kleine	7	km..	

4. In	Westdorpe	 rechts:	begin	vrij	 gedeelte.	T.	aan	de	dijk	 rechts;	2e	 rechts;	T.	 links	en	dan	steeds	 rechtdoor	
rijden,	vervolgen	tot	de	Axelsche	Sassing:	9	km.	

5. Voorbij	Axelsche	Sassing	begin	vrij	gedeelte;	weg	steeds	volgen	tot	een	T	opzij	van	Terneuzen:	5	km.	
6. Van	de	Griete	tot	Camping	Hellegat:	5,5	km.	De	sagr	rijdt	verder	tot	Knuitershoek	=	4,4km	extra	vrij	gedeelte	
7. Voor	Luntershoek.	Steeds	rechtdoor	fietsen	(1e	links	en	verder	1e	rechts	laten	liggen).	Ook	aan	Patrijzenhoek	

rechtdoor	 fietsen	 en	 verder	 straat	 rechts	 laten	 liggen.	 Bij	 T	 aan	 grote	 weg	 Hulst-Perkpolder:	 rechts	 en	
vervolgen	tot	de	lichten	van	Hulst:	ongeveer	6	km.	

	
	
	 	


