gwB: Sint-Jansteen – ’t Veer, 65km
Dit ritje leidt ons soms langs wegjes die we minder vaak, en een enkele keer nooit nemen. Wij vertrekken
langs de provinciale baan tot juist over de grens, waar wij links ons klassiek binnenbaantje nemen, tot we
ST.-JANSTEEN bereiken. Wij maken er een onverwacht ommetje wat in de tr wel bekend is, maar waar wij
met wat gedraai en gekeer kennis mee maken. We kruisen de weg van Hulst naar Koewacht, fietsen voorbij
een mooi kreekje en de typisch Hollandse volkstuintjes opzij van ’t Steen tot we uiteindelijk weg van Hulst
naar Axel kruisen. Even verder RE mee alweer over een wegje dat wij nauwelijks kennen, en dat ons tot
tegen de grote weg van Hulst naar Kruiningen brengt. We fietsen zo lang mogelijk tegen de baan, tot wij
verderop er even van wegbuigen, om rechts naar noordelijke richting af te stevenen. We kruisen de weg van
Ter Hole naar Zaamslag, en passeren via alweer minder bekende wegjes onder Pauluspolder door tot in
Vogelwaarde, waar wij nu doorheen het ganse centrum fietsen (doen wij anders ook nooit). Op het einde
aan het Ruischendegat rechts en links en binnenin naar ’t VEER toe.
We kruisen de weg van Ter Hole naar Zaamslag en er dient zich een vrij gedeelte aan waarbij je de
beschrijving onderaan goed moet lezen, want we hebben dit vrij gedeelte nog nooit eerder gereden.
Opletten ook, want het is hier niet zo verkeersvrij als aan de dijk. Onder Steenovens door naar de Bosdreef,
en aan het einde ervan rechts en rechtdoor tot juist voor Axel waar het vrij gedeelte eindigt. We steken de
oude weg van Hulst naar Axel over langs de Eerste Verkorting, en op het einde ervan gaat het rechts naar het
rondpunt onder Axel.
We fietsen er rond, en nemen links een tweede vrij gedeelte langs N258 tot aan het rond punt van de Kijkuit.
Via de Axelsestraat en de Fortdijk komen wij opzij van Koewacht uit. Op het einde links en rechts tot aan de
grens, waar wij even links richting Stekene nemen, om even verder rechts naar de expresweg toe te fietsen.
Over de gekende brug en langs de Verkenstraat naar den Heikant, en verder langs de Potaarde en de
Nieuwstraat naar ons gekend vertrekpunt: 65 km

gwA: Sint-Jansteen – ’t Veer, 76km
Ommetje(s):
Even voor Vogelwaarde gaat het rechts naar het Vogelfort en verder links en rechts naar Kamperhoek en
Kampen. Voor Kampen links en op een T rechts, zodat wij aan het Hellegat aan de dijk uitkomen. Even naar
links volgen tot de 2e links (Dwarsweg) , en op het einde daarvan weer links tot een nieuwe T waar wij rechts
nemen (Kampensesijk). Blijven volgen tot in Poonhaven, en voorbij een bocht van 90° naar rechts nemen wij
opnieuw de eerste straat links (Aandijkseweg). Op het einde ervan nemen wij links de Zaamslagsedijk, die
ons tot aan het Veer brengt, waar we terug inpikken op het parcours van de gewone rit.
Vrije gedeelte(s):
e

e

1.

Aan ’t Veer rechtdoor. Bij het 1 kruispunt rechts; bij een T links, en even verder de 1 links = Bosdreef. Bij
een kruispunt : rechtdoor (uitkijken). Na een bocht van 90° naar rechts rechtdoor blijven fietsen tot juist
voor Axel.

2.

Van het rond punt van Axel tot aan het rond punt van de Kijkuit.

