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gwB: Axelsche Sassing – Kampen, 76km
Via Klapdorp en Lijkvelde naar de Kwakkel; verder: “watertoren”, Bormte, Molenbergstraat en de Heistraat
tot over de viaduct van de N49. Steeds volgen tot we vanzelf in Koewacht komen. Rechtdoor volgen we
richting Axel. Voorbij ”’t schoolken” gaan we (3de str.) linksaf (Zandstraat): de polders in. Verder L-R, we
dwarsen de weg Rode Sluis-Axel; op een splitsing links volgen en 1 km verder rijden we rechtsaf, “als het
ware op de grens tussen de 2 lage landen”. We komen dan aan “De Sterre”, opzij van Zuiddorpe waar het
lekker asperges eten is. Aangezien we daar nu geen tijd voor hebben gaat het linksaf en 500 m verder rechts
in de Oudepolderse weg. In Oudepolder rechtsaf, wat verder links en onmiddellijk rechts langs de
Verkavelingsweg tot op de Middenweg. Hier rechts tot op de Eversdam die we links volgen tot de lichten van
Westdorpe. We steken de N258 over en vervolgen rechtdoor langs de N253 tot aan de AXELSCHE SASSING.
Even rechts-links! We passeren Schapenbout en (RD) tot ter hoogte van Spui. Natuurlijk zou het nog zóveel
mooier zijn, mochten de fabrieken er niet staan. We gaan rechts tot ‘t centrum van Spui, volgen links even
op het fietspad en nemen dan een klein pittoresk wegje rechts, opzij van de “Otheense Kreek”. Op de weg
Zaamslag-Terneuzen: even rechts en dan links naar de Reuzenhoekse Dijk. Links zijn we zo in Othene. Even
de benen strekken en de ogen open houden tot camping HELLEGAT: 6 à 7 km.
We vervolgen rechts en verder links tot op de Kampense Dijk: die rijden we helemaal af tot Stoppeldijkveer.
LA tot rondpunt ‘Vogelwaarde’ en daar rechts tot juist vóór Luntershoek. Wat verder voorbij de Vijfhoek tot
we rechtsaf voorbij het schitterende GROOT-EILAND rijden!!! Aan ’t einde L-R richting Fransestraat, nog eens
L-R tot aan de weg Hulst-Axel. Voorzichtig ovesteken, héél even links, dan rechts de lange rechte straat
richting St.-Jansteen. Na 1 km rechts en op het einde links, zodat we opzij van “den Hollandse Heikant” de
baan kunnen dwarsen richting Hellestraat. Daar linksaf via de Voorthoekstraat tot op de provinciale baan.
Natuurlijk over de viaduct en dan steeds rechtdoor naar Kemzeke en langs de “grote baan” naar ’t lokaal : 76
km!

gwA: Axelsche Sassing – Kampen, 87km
Ommetje(s):
Aan het Hellegat verlengen wij ons vrij gedeelte tot Knuitershoek (de eerste rechts voorbij Zeedorp). Hier
rechts en op het einde links. In Ossenisse rechts en even verder links, voor een lang stuk rechtdoor waar het
kan “pieken” als het tegenwind is. Op een T opzij van Strooienstad rechtsweg, en op het einde weer rechts
naar Kampen toe. Zo belanden wij even verder op het parcours van de gwB : 87 km.
Vrije gedeelte(s):
1. In de Verkavelingsweg rechtdoor tot het einde. Hier rechts tot op de Eversdam, en daar links naar de lichten
van Westdorpe. Steek hier de weg naar Axel over (voorzichtig !!!) en vervolg rechtdoor naast de
Tractaatweg (dus niet oversteken naar Westdorpe) tot de kreek van de Axelsche Sassing.
2. We kunnen eens “doorgaan” vanaf Othene tot aan camping Hellegat (gwB) of tot Knuitershoek (gwA).
3. Vanaf Vijfhoek langs het Groot Eiland tot het einde van het recht stuk van de Franse Straat.
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