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Langs de waterkant
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A-rit: Vertrekken doen we op de parking aan het zwembad van Axel in de Sportlaan!

Direct na het vertrek passeren we de watertoren, die zeker een bezoekje waard is! Door de golf komen we
aan de Axelse Kreek, dit is een restant van een oude arm van de Honte (oude benaming van de Schelde). Die
begon aan de Braakman, passeerde onder Axel en liep juist boven Hulst terug naar de Honte. (zie kaart 1641)
Deze waterweg werd gebruikt tot 1790, maar door verzanding en inpoldering gesloten. In 1825 heeft de
toenmalige koning Willem I der Nederlanden (Nederland, België en Luxemburg) geprobeerd om deze
waterweg gedeeltelijk te herstellen, maar bij de Belgische onafhankelijkheid zijn deze werken gestopt! Wij
zetten ondertussen koers naar Terneuzen, om daar over het kanaal Gent-Terneuzen te rijden. Dit is ook
gegraven door Willem I, om Sas van Gent te verbinden met de Schelde! We rijden nu door de Bontepolder,
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pas ingepolderd in 1890, over het Philippine- en Isabellakanaal, ook in die
tijd gegraven om oa de havens van Philippine en Boekhoute te herstellen.
We doorkruisen de natuurgebieden rond de Braakman, die pas in 1952
afgesloten werd, om de vele overstromingen te beperken! We fietsen
verder door een industriezone, over het sluizencomplex van Terneuzen, dat
nu vergroot wordt met Belgisch
geld. Vanaf hier proberen we de
ons zeer gekende dijk te volgen,
maar deze keer zoveel mogelijk
'langs de waterkant'. Deze dijken,
aangelegd begin jaren 70, in totaal
645 km, maken deel uit van het
Sigmaplan, om het binnenland te beschermen tegen wateroverlast.
We komen langs De Griete, Zeedorp, Knuitershoek,...
Vergeet niet te genieten van het indrukwekkende uitzicht op de
Schelde met de enorme (container)schepen, die proberen de
moeilijke vaarweg tussen de vele zandbanken te volgen! Hopelijk
spotten we een van de vele vogelsoorten die op de schorren en
slikken hun maaltijdje
bij
elkaar
zoeken:
scholeksters,
bergeenden, tureluurs, ... Langs Kreverhille, met nieuwe
vuurtoren, die vrij kan beklommen worden, komen we aan in
Perkpolder. Met weemoed denk ik nog terug aan 'den overzet',
altijd wat vakantie! Trouwens bekijk het hier nog maar eens
goed, want volgend jaar beginnen hier de werken om een groot
vakantiepark met jachthaven (Walsoorden), golfbanen, huisjes,
... aan te leggen! Ondertussen is het nog even aangenaam
vertoeven in Bar Goed! Langs de mooi aangelegde
fietspaden komen we in Walsoorden waar we even verder
terug langs de waterkant voorbij Baalhoek tot in Paal rijden
waar het fietspad stopt! Hier begint het Verdronken Land
van Saeftinghe. Een gekend natuurgebied van schorren,
slikken en geulen, waar het verschil tussen eb en vloed
gemakkelijk tot 5 m en meer gaat! Vanuit de uitkijktoren in
het strandpaviljoen 't Schor heb je een mooi uitzicht! En

krijg je tevens een goed idee van hoe het
landschap eruitzag in heel ZeeuwsVlaanderen, voor de inpoldering, door de
aanleg van (linie) dijken, forten en kanalen.
Bedenk dat tot die tijd de voornaamste
broodwinning van de bevolking naast oorlogje
spelen en landbouw, ook turfsteken en
zoutwinning was! Wij verlaten hier den dijk,
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om door onze gekende polders, langs Duivenhoek, Roversberg, Luntershoek en de Kijkuit terug naar Axel.
Onderweg passeren we nog de Vogelkreek en de kreek van het Groot Eiland, die ook onderdeel waren van de
eerder besproken zijarm van de Honte!

B-rit: Deze komt na 17 km in Terneuzen op het parcours van de A-rit!
C-rit:

Deze rijdt langs Schapenbout en Spui naar Terneuzen, km 15 en volgt het A-parcours tot in

Walsoorden. Van hieruit gaat het langs Kloosterzande, Hengstdijk en Vogelwaarde terug naar Axel!
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