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gwB: de Waaslandse Bergen, 68km
De gewone rit rijdt via Beekstraat, Wijnstraat, Spieveldstraat naar Vijfstraten. Via de Nieuwe Molenstraat
naar de Passtraat en de Galgstraat. Op Eigenlo linksaf en zo naar het rond punt van Den Doorn. Rechtsaf en
juist vóór Temse (over de spoorweg) linksaf uit de Scheldevallei klimmen. Aan het volgende kruispunt rijden
we rechtdoor en zo over de E17 naar Velle. Rechtsaf, 2x over en langs de E17, opzij van Haasdonk tot we een
5de maal over de E17 "gaan". Wat verder rijden we rechtsaf richting Bazel. We vermijden de Pismolenstraat
omwille van het erbarmelijke wegdek, ondanks de mooie omgeving daar. Misschien later als de weg zou
hersteld worden...
Geniet maar van "onze WAASLANDSE BERGEN”. We beklimmen de "Molenberg" (ruim 17,5 m boven de
zeespiegel) en zakken naar Bazel. Even op de grote baan; door het dorp links naar Rupelmonde: we doen er
een “toeristisch” ommetje langs de smalle straatjes met de oude vissershuisjes… onder het alziend oog van
Mercator (100 m voorbij de kerk rijden we trouwens voorbij diens geboortehuis !). Niet zoveel verder
bereiken we Steendorp met … den berg!! ... Opgelet: niet tot aan de lichten, maar eerder linksaf aan een
witte kapel tot de grote weg. We rijden volop in de streek van de Schelde, die nooit veraf ligt.
Door Temse gaat het richting Tielrode en Elversele. Het gaat verschillende malen "op en af" telkens uit de
Scheldevallei klimmen en opnieuw dalen. Zo komen we uiteindelijk via het "Van Eyckpark" aan de lichten van
Waasmunster. We beklimmen "den berg" via 't rusthuis en de kasseitjes tot vlakbij de Heikapel. Nog eens
over de E17 en opzij van Belsele bereiken we uiteindelijk ons Schuttershof! Liefst 68 km!
En de bergen? We rijden 8 maal over de E17 en klimmen 5 maal uit de Scheldevallei.

gwA: de Waaslandse Bergen, 78km
Ommetje(s):
1. Aan “Houten Schoen” rijdt de sr rechtdoor over de E17; dan linksaf terug naar Eigenlo.
2. Aan het kruispunt voorbij Doorn: richting Temse om dan richting Velle te klimmen.
3. In Tielrode daalt en klimt men 2 keer meer! Totale afstand: 78 km.
4. De sr “neemt” aldus 9 beklimmingen over de E17 en klimt 8 maal uit de Scheldevallei.
Vrije gedeelte(s):
Op alle beklimmingen wordt gefloten, maar voorzichtigheid is geboden: de wegen zijn meestal smal en Belgisch!
GENIET VAN DIT IDEALE TRAININGSPARCOURS.

101

