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gwB: Langelede - Moervaart, 64 km
We vertrekken aan de parking van de school vanuit het vertrouwde Sint-Pauwels via de Beekstraat en de
Grouwesteen naar de Heerweg. Verder langs de Doornstraat en de Bosstraat naar Sint-Gillis, door het dorp
en langs de Reepstraat naar Het Kalf. Rechtdoor naar De Klinge en van hier gaat het naar Kapellebrug en
Sint-Jansteen. Vóór de fietstunnel te Hulst draaien we via het industriepark af richting Axel en kunnen we de
benen nog eens stevig strekken tot aan het rondpunt van Axel = Drieschouwen.
We draaien af naar de Kinderdijk en wat verder ©1 slaan we af naar de Muis, de Ratte en Oude Polder. Langs
de Sint-Elooiskreek komen we aan de Oudenburgse Sluis en even verder fietsen wij langs de LANGELEDE. In
Wachtebeke komen we langs de Warandewijk en de grote weg bij de MOERVAART (vroeger de Moere).
De Moervaart verbindt het kanaal Gent-Terneuzen en de Durme en was, evenals de Langelede, de
transportweg voor turf vooraleer het kanaal Gent-Terneuzen werd aangelegd in 1825. We volgen dit kanaal
tot aan de Caudenbormbrug en steken dan door naar het centrum van Klein-Sinaai. Via de Pannenhuisstraat
bollen we naar den Berg en de Wildernis om dan langs den Hamer en de Kerkstraat Stekene-city te bereiken.
Langs Bormte en het Lijkvelde komen we terug in Sint-Pauwels waar het stof (of het slijk?) in de droge kelen
kan doorgespoeld worden.

gwA: Langelede - Moervaart, 75 km
Ommetjes :
1. Op Het Kalf nemen wij de Eeckbergstraat en fietsen langs de Geule en de gekende dijken tot in
Meerdonk. Hier even richting Kieldrecht, maar dan verkiezen we de gekende Lange Nieuwstraat. Op het
einde rijden we naar De Klinge, waar wij de kortste weg kiezen naar de grensovergang in Kapellebrug.
2. Aan Drieschouwen fietsen we nog verder rechtdoor langs de Langeweg tot aan de Eversdam die we
inslaan. We nemen de kaarsrechte Middenweg die we ten einde rijden en draaien dan de Molenstraat in
die we blijven volgen tot aan de Langelede.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf het eerste rondpunt voorbij de fietstunnel te Hulst, steeds de linkerkant van de hoofdbaan
volgen tot aan het rondpunt van Axel = Drieschouwen (gwB) of tot de Eversdam (gwA). Opgelet: ter
hoogte van Kijkuit en Drieschouwen moeten we wel een gevaarlijke weg kruisen, maar we blijven
links van de hoofdweg fietsen.
2. (Enkel voor de gwA) De Middenweg volgen en aan de T links en steeds rechtdoor volgen met
tussenin rechts-linksbocht tot T-baan aan ‘t Schuttershof.
3. De Moervaart tot aan de Caudenbormbrug in Klein-Sinaai. Opletten aan vrij gevaarlijke kruispunten !

gwC: Rode Sluis - Molenbeek, 51 km
We volgen het parcours en op de Kinderdijk ©1 blijven we rechtdoor fietsen richting Zuiddorpe. Even verder
volgen we de kronkelende Kloosterweg tot we aan de Ronduiteweg afslaan en aan de RODE SLUIS terug in
het land komen. We draaien daar af naar de Kruisstraat en dwarsen via het verkeerscomplex de E34.
We blijven even op de parallelweg en draaien dan de rustige Achterdreef in die we aan de 1e afslag verlaten
naar Klein-Sinaai toe. Daar nemen we de spoorwegwegel achter de tuin van onze voorzitter, tot we in
Stekene de Tragel infietsen en langsheen de MOLENBEEK blijven tot de Waterstraat. Nu enkel nog de
Lijkveldestraat volledig volgen om terug bij ons lokaal te komen.
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