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gwB: Gaverland – Liefkenshoek, 74 km
Vanaf de parking rijden we via de Beekstraat en de Baarstraat naar ’t Hoogeinde. Langs het vroegere
Moleken – nu de ‘Art Nouveau’ – gaat het richting Nieuwkerken maar we blijven er noordwaarts van, om aan
Bautenshoek af te slaan naar Vrasene. Hier laten we de dorpskern links liggen en komen aan de Mosselbank
waar we de baan naar Beveren dwarsen en de Vliegenstal bereiken. Rechtsaf de Broekstraat in en steeds
rustig rechtdoor volgen langs Palingsgat en de Singelberg tot in Melsele.
De ouderen onder ons rijden mogelijk nog met een nostalgisch gevoel de kapel van GAVERLAND voorbij,
maar een bedevaart is er vandaag niet bij. De invloed van de Oosterweelwerken is aan Melseledijk al te
merken en dus fietsen we langs een andere, rustige weg over de E34 en naar Kallo. We bollen over de
Melkader en aan de Kallosluis ©1 zoeken we de vrije sluiskant op om dan via de Oudedijk rondom de inrit
van de LIEFKENSHOEKtunnel te fietsen. Onderweg passeren we de halte van de fietsbus die
havenwerknemers gratis van de linker- naar de rechterscheldeoever brengt.
We duiken nu echt de Waaslandhaven in en passeren over de Deurganckdoksluis, de grootste ter wereld.
Geen ongerepte natuur hier, maar deze industriële en vooral logistieke site is toch wel imponerend. Op
zondag kan je hier nog rustig rondkijken, een imens verschil met de drukte op werkdagen.
Voorbij de Sint-Antoniusweg volgen we de Engelsesteenweg, mijden het slechte wegdek van Saftingen en
komen via Muggenhoek aan de Zorgdijk en de Zeedijk van de Prosperpolder waar we ‘vrij’ gelaten worden.
We volgen verderop de Scheldedijk langs Emmadorp tot aan de Koninginneweg. Langs bekende
polderwegen vervolgen we onze weg en fietsen via de Kieldrechtse Grote Geul ©2 België terug binnen in
Meerdonk. Via de Zalegemdijk en dan parallel met de E34 komen we aan ’t Kalf en met een klein ommetje
langs de Aststraat bereiken we de ‘Twistkapellekes’ en uiteindelijk ook terug ons lokaal.

gwA: Gaverland – Liefkenshoek, 83 km
Ommetje: Ter hoogte van Saftingen slaan we linksaf en komen via de Middenstraat bij het kapelletje aan de
Hertogenstraat. Langs de Bralstraat komen we op de Provinciale baan en in Kieldrecht, waar we de Nieuw
Arenbergstraat nemen om aan de Zorgdijk terug aan te sluiten bij de gwB.

Vrije gedeeltes:
1.

2.
3.

Aan het rondpunt voorbij de Deurganckdoksluis volgen we de Sint-Antoniusweg. Een eind verder aan
het rondpunt rechtdoor langs de Oostlangeweg. Ter hoogte van Doel linksaf op de Engelsesteenweg tot
het kruispunt met Saftingen.
Enkel gwA: aan Saftingen links naar de Middenstraat en tot het kapelletje aan de Hertogenstraat.
Op de Scheldedijk vanaf de Zeedijk van de Prosperpolder tot de Koninginneweg voorbij Emmadorp.

gwC: Gaverland – Spaans Fort, 55 km
We volgen het A- en B-parcours tot voor de Kallosluis ©1 die we niet over rijden. Linksaf naar de
Steenlandlaan en steeds rechtdoor langs de Hazopweg, fietsen we door de tunneltjes onder het rondpunt en
slaan even verder af op de Schoorhavenweg. Langs het gemaal Watermolen bollen we verder naar het
SPAANS FORT en Klein Arenberg om dan via de Kieldrechtse Grote Geul door te steken naar de
Statenboomweg en terug aan te sluiten bij de andere ritten ©2.
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