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gwB: Oude Polder – Oude Zeedijk, 78 km
Van Sint-Pauwels fietsen we naar Kemzeke en langs de Nieuwstraat naar Stekene. Verder naar de “Belgische
Heikant” en over de E34 rijden wij nu naar de Belgische én Hollandse Koewacht.
Voorbij Koewacht nemen wij de Zandstraat en op het einde ervan fietsen wij door mooie polders tot we
uiteindelijk terug op de weg van Koewacht naar Axel uitkomen. Wat verder fietsen we op het fietspad en ©1
kiezen links voor de Muis en de Ratte. We vervolgen rechtdoor naar OUDE POLDER en tot vlakbij de
Oudenburgse Sluis. We volgen nu een eind de landsgrens, steken de hoofdweg Zelzate-Terneuzen over en,
opzij van de Canisvlietse kreek, komen we aan het kanaal Gent-Terneuzen.
Langs het kanaal kunnen we er nog eens invliegen en na enkele kilometers gaan we verplicht rechtsaf tot op
de Sasdijk die we volgen tot Axelsche Sassing. Daar fietsen we rechts de grote baan onderdoor en rijden
linksaf voorbij Schapenbout en via Spui tot in Magrette. Daar gaat het tot de baan Axel-Zaamslag die we
even op het fietspad volgen waarna Steenovens ons volgende doel is. Daar voorbij fietsen we op de OUDE
ZEEDIJK ©2 en zoeken Luntershoek op om dan via de Groot Cambrondijk Patrijzenhoek te passeren. Even
verder draaian we af tot ter hoogte van ’t Groot Eiland, waar opnieuw een pittig stukje fietsen volgt tot de
fietstunnel te Hulst. Rechtdoor naar Sint-Jansteen en Kapellebrug waarbij we niet de kortste weg naar “huis”
volgen, maar over de Expresweg afslaan om verder langs Drieschouwen, het industrieterrein en de Kwakkel,
Sint-Pauwels te bereiken.

gwA: Oude Polder – Oude Zeedijk, 88 km
Ommetje:
Voorbij Koewacht slaan we de Klapstraat in, nemen even de Fortdijk en vervolgen dan naar de Groenstraat
tot net vóór Absdale. Daar slaan we af naar de grote baan Hulst-Axel die we steeds rechtdoor blijven volgen,
voorbij Drieschouwen en tot juist voor de lichten van Westdorpe. Hier nemen we de Eversdam tot het
kruispunt vóór De Ratte, waar wij op het gewone parcours aansluiten.

Vrije gedeeltes:
1. Enkel voor de gwA: vanaf Absdale aan de linkerkant van de weg steeds rechtdoor volgen en opletten
aan de oversteek opzij van de Axelse watertoren. Juist vóór de lichten van Westdorpe links de
Eversdam volgen tot een T op het einde.
2. Langsheen het kanaal Gent-Terneuzen blijven volgen, met in Westdorpe onder de brug even rechts
en een beetje verder terug links tot tegen het kanaal. Na ca 5 km – verplicht – rechtsaf draaien en
1,5 km verder aan een T links en rechts meevolgen tot tegen de grotere weg. Nog 2 km verder zijn
we aan het einde in Axelsche Sassing.
3. Voorbij Patrijzenhoek rechts en 1e links; voorbij Groot Eiland links tot aan de fietstunnel te Hulst.

gwC: Kloosterweg – Oude Zeedijk 55 km
We volgen onze gwB-vrienden tot voorbij de KLOOSTERWEG waar zij afslaan naar de Ratte en ©1 wij
rechtdoor vervolgen over het grote kruispunt aan Drieschouwen tot even voorbij de watertoren van Axel.
Daar fietsen we langs het Sportpark en dwarsen de oude weg naar Hulst om via de Liniedijk en de Bosdreef
terug aan te sluiten bij het parcours aan de OUDE ZEEDIJK ©2.
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