gwB: Voor elk wat wils, 70km
Vanuit Sint-Pauwels gaat het naar Kemzeke richting Stekene. Voor Drieschouwen nemen wij links het
Lamstraatje, waar ons busje ons even niet kan volgen. Door de industriezone en naar de Potaarde,
Nachtegaelstraat en Verkenstraat tot over de expresweg. Linksweg naast deze drukke weg volgen tot de
Vennestraat, en binnenin naar Koewacht. Wij fietsen wat verder links richting Perenboom, en daar gaat het
dan weer rechts naar Koewacht toe. Even verderop gaat het links binnenin via het Kruispad en de Oude
Kernemelkstraat. Draaien en keren tot wij linksweg de Ronduiteweg nemen. We kruisen de weg van
Moerbeke naar Zuiddorpe, en komen op de mooie Koninkjesdijk naar de Varempestraat. Op het einde links
en rechts en op het einde daarvan rechts en even verder nemen wij het het zeer brede fietspad naar links.
We volgen dit tot voor de Oudenburgse Sluis, maar juist ervoor nemen wij een klein maar aantrekkelijk
straatje dat ons langs de mooie Sint-Elooiskreek voert. Even verder zijn we dan toch aan de Oudenburgse
Sluis en het einde van de Langelede. Even verder rechts en bij de eerste splitsing links naar de Stekkerweg.
Bij de eerste rechts begint een vrij lang vrij gedeelte in de Spuitvakweg (29). De beschrijving ervan vind je
hieronder. Einde vrij gedeelte aan het rond punt van Axel. Even links richting Axel, maar een beetje verder
gaat het rechts de bossen in, en komen wij uiteindelijk op de oude weg van Axel naar Hulst. Hier begint een
nieuw vrij gedeelte dat eindigt op het rechte stuk van de Franse Straat na 53 km. We fietsten hierbij een
hele tijd naast het mooie Zijkanaal naar Hulst, dat de Axelsche Kreek verbindt met het Groot Eiland. Langs de
Meistraat en de Mulderstraat naar Heikant en zo naar de Kemel en de Hellestraat. We fietsen tot tegen de
expresweg en daar links naar den expresberg. Over de viaduct rechts en langs het industriepark en de
Nieuwstraat recht naar het lokaal na 70 km.
Naast de mooie natuur en de soms kleinere wegjes zijn er ook nog de vrije gedeeltes : 2 voor de gwB en 4
voor de gwA. Iedereen komt dus aan zijn trekken : Voor elk wat wils !

gwA: Voor elk wat wils, 82km
Ommetje(s):
Het eerste vrij gedeelte eindigt aan de lichten van Westdorpe. Wij steken hier gezamenlijk over en even
verder begint dan een volgend vrij gedeelte tot de Axelsche Sassing. Hier weer even verzamelen, en de
weg naar Axel oversteken naar Schapenbout. Daar rechtsweg en opzij van Axel weer rechts. Verder de weg
kruisen en een vrij gedeelte nemen tot de lichten van Westdorpe.
Vrije gedeelte(s):
e
1. De Spuitvakweg volgen; kruispunt rechtdoor. Verder aan een T : rechts, en even verder de 1 links. Op het
einde links en bij de volgende T aan de weg naar Axel : links. Juist voor de lichten deze weg oversteken
(gevaar !!!) en aan de andere kant verder fietsen raar rechts richting Axel. Einde aan het rond punt van Axel;
afstand: 12,5 km! Voor de sr eindigt het vrij gedeelte aan de lichten van Westdorpe!!!!!
2.

Enkel voor de gwA : opzij van Westdorpe : rechts blijven volgen tot de Axelsche Sassing

3.

Enkel voor de gwA : Kruipsunt opzij van Axel : rechtdoor volgen, en voorbij de motorcrosterreinen de straat
rrechts nemen. Op een T aan de tractaatweg : links. Aan de lichten van Westdorpe terug links en blijven
volgen tot het rond punt van Axel

4.

Oude weg van Axel naar Hulst Hulsterseweg volgen (oppassen bij bussluis) tot Kijkuit. In bocht Kijkuit na 4,5
km (aan Gdynia Bridge) rechts mee naar Absdale, maar onmiddellijk links tegen het water blijven fietsen
(Kanaalweg). 2 km verder aan T : rechts en 1 km verder aan T voor Groot Eiland terug rechts mee. Even
verder rechts de Franse Straat. Einde aan de volgende T (einde van het rechte stuk van de Franse Straat).
Afstand: 9 km.

