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gwB: De Waaslandse Bergen, 70 km
Vandaag fietsen we eens niet naar de vlakke, windrijke Zeeuwse polders, maar we zoeken onze eigen
“bergen” op. We starten hiervoor langs de noordzijde van Sint-Niklaas, die we bereiken via de Spieveld- en
de Sparrenhofstraat. Aan De Raap, en zeker eens we over de N70 zijn, wordt de stadsdrukte nog iets minder
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en rijden we langs de Galgstraat naar Eigenlo © . Een eerste ommetje maken we aan de Velle, heen en weer
over de E17 langs de Houtbriel. Àlle bruggen over de E17 moeten er nu aan geloven en hiervoor blijven we
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er – steeds NO-waarts volgend – zo dicht mogelijk langsrijden tot de Mosselbank in Haasdonk © . Gelukkig
heeft de Pismolenstraat een licht (omhoog)lopend wegdek gekregen zodat we langs mooie Waaslandse
polderwegen Bazel kunnen bereiken.
Even rijden we op de grote baan door het dorp, maar dan zoeken we ons laagstgelegen punt op aan de
Schelde in Rupelmonde. We doen er een toeristisch ommetje langs de smalle straatjes met de oude
vissershuisjes en langs het geboortehuis van Mercator, 100 m voorbij de kerk. Niet zoveel verder bereiken
we Steendorp en geniet nu maar van onze WAASLANDSE BERGEN. De Gelaagstraat beklimmen we niet tot
aan de lichten, maar aan de witte kapel slaan we af tot de grote weg.
We rijden nu volop in de Scheldevallei en via de Oostberg komen we in Temse, waar de “bergrijke” dorpen
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Tielrode © en Elversele liggen te wachten. Het gaat hier verschillende malen op en af en © we komen 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
clublokaal.
En de bergen? We rijden 8 maal over de E17 en klimmen 5 maal uit de Scheldevallei.

gwA: De Waaslandse Bergen, 81 km
Ommetjes:
1. Aan de Houtbriel in Temse slaan we af om aan de Kattebrug terug richting Velle te klimmen.
2. Voorbij de Pismolenstraat zoeken we via de Kruibekesteenweg terug de hellingen van de E17 op en
komen langs de Boerenstraat ook in Bazel terecht.
3. In Tielrode zakken/klimmen we nog eens extra af/op naar/uit de Scheldevallei.
De sr “neemt” aldus 10 beklimmingen over de E17 en klimt 6 maal uit de Scheldevallei.

Vrije gedeeltes:
Bij elke klim wordt er gefloten, maar voorzichtigheid en heel veel oog voor wegdek en verkeer is geboden!

gwC: De Waaslandse Bergen, 58 km
Wij volgen het gwB-parcours, maar laten 5 ommetjes aan ons voorbij gaan:
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Voorbij Eigenlo © rijden we rechtdoor naar Velle en © voorbij de Mosselbank laten we ook de
Pismolenstraat rechts liggen om in Bazel te komen.
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In Tielrode © en Elversele © zakken we niet meer af tot helemaal beneden in de Scheldevallei en © we
fietsen rechtstreeks naar de lichten van Waasmunster zonder het ommetje naar het Van Eyckpark.
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