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gwB: Kris kras kreken kijken, 75km
We vertrekken, op zoek naar diverse KREKEN in de polder, via de Klapdorp en de Kwakkel naar de
Watertoren; we rijden er rechtdoor naar de Gelaagputten. Aan het einde: linksweg, langs de Nieuwstraat
naar Stekene, waar wij ons even laten zien met onze grote groep. Wij volgen de 'grote baan' dwars door het
dorp tot aan de Zeshoek: rechtsaf langs Wildernis en den Berg, opzij van de Polken, zodat we via de
Kapellestraat in Klein-Sinaai uitkomen. Rechts-links voorbij de voorzitter en nog eens rechts-links voorbij café
“Jagers- en vissersrust” richting Moerbeke. Een “dikke” 2 km verder rechtsaf, binnenin naar de expresweg
toe (20 km). Wij steken hier over via het nieuwe viaduct, en even verder gaat het 90° naar rechts. Wij
komen op de Kruisstraat uit, waar wij links nemen richting onze eerste kreek : de Grote Kreek (de meeste
kreken zijn ontstaan door vroegere dijkbreuken - ze zijn soms tot meer dan 10 m diep; ofwel zijn het gewoon
restanten van oude waterwegen, zoals bv de Rode Sluis, die ten tijde van de 80-jarige oorlog een belangrijke
functie had; deze viel weg door het graven van het kanaal Gent-Terneuzen).
Via de Moerbekepolderweg gaat het richting de Sterre en even verder zijn wij op de Canisvlietweg voor een
vrij gedeelte van 7 km. Wij fietsen tot de grote weg Zelzate-Terneuzen (zie uitleg “vrij gedeelte”!) (35 km).
Wij gaan nu rechts langs die grote baan richting AXELSE KREEK, onze tweede grote kreek. We passeren de
'Axelsche Sassing': geen kreek maar het begin van een kanaal van Axel naar het kanaal Gent-Terneuzen,
gegraven rond 1820 door Belgen, die het werk stop gezet hebben bij de Belgische onafhankelijkheid… het
kanaal is nooit afgewerkt.
Via Schapenbout gaat het opzij van de uitlopers van de OTHEENSE KREEK binnenin tot boven Axel; zo zijn we
na 46 km Steenovens, langs “net-niet” de kasseitjes. Rechtsaf, kruispunt rechtdoor en links-rechts tot in en
voorbij Luntershoek naar de Sasdijk: meteen zitten we aan de KREEK VAN HET GROOT EILAND: tijd dus voor
een vrij gedeelte van zo 'n 6 km. Wij volgen de Westerschelderoute rond het Groot Eiland, tot aan de lichten
van Hulst (57 km ). Wij fietsen nu rechts terug richting Absdale: linksaf en aan ’t einde rechts waar opzij van
Sint-Janssteen een KREEK herinnert aan de oude vlasindustrie. Wat verderop zijn we op den Heikant. Via de
Hellestraat, de “nieuwe expresberg” en de Kiekenhaag gaat het naar de Nieuwstraat en zo verder naar ons
lokaal. Afstand: 75km.

gwA: Kris kras kreken kijken, 86km
Ommetje(s):
Voor Steenovens rechts de Bosdreef; kruispunt links en verder T : rechts. We volgen tot op de Kijkuit, waar
wij links nemen. Op een T links en verder de 2e rechts in de Reigerstraat. Halfweg links de Sydlitzerstraat tot
de Catharinastraat. Hier rechts en wat verder zitten wij op het parcours van de gewone rit. Totaal: 86 km.
Vrije gedeelte(s):
1. Vanaf de Canisvlietweg steeds rechtdoor tot aan een “T”: rechtsaf en een goeie km verder opnieuw rechtsaf
tot weerom een “T”: linksaf tot vlakbij de grote baan Zelzate-Terneuzen! Grote weg naar Axel oversteken
(opletten !!!) en rechtdoor vervolgen tot aan de Axelse Kreek
2.

Vanaf de Sasdijk (rechts) steeds de Westerschelderoute volgen tot aan de lichten van Hulst.

102

