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Datum: zaterdag 24 juli 2021 

agrB: Links, rechts, 7 x Kattenvitesse, 103 km 
We vertrekken naar Klein-Sinaai via het Lijkvelde en de kasseistraten Cadzandstraat en Weimanstraat – mèt 
betonboord –, ©1 waar we de Moervaart opzoeken Vrij 1. Aan de Kalvebrugge verlaten we de trekweg richting 
Puyenbroek maar slaan al snel af in de Rotdam Vrij 2 en vervolgen steeds zuid-west tot in Mendonk.  
We rijden de Moervaart nog eens over en komen in Sint-Kruis-Winkel waar we, ten westen van Wachtebeke, 
naar de mooie Langelede fietsen die we volgen tot het einde aan de Oudenburgse Sluis.  

Via de Spuitvakweg Vrij 3 bollen we tot tegen de rijksweg waarna we rechtuit de Eversdam opzoeken die ons 
terug naar de rijksweg N62 voert. We dwarsen deze weg en draaien even verder af ©2 naar Westdorpe waar 
het Kanaal Gent-Terneuzen Vrij 4 niet ver meer af is. Na ca 2 km verlaten we het kanaal en vervolgen even 
verder langs de parallelbaan van de Tractaatweg tot de Axelsche Sassing. Even draaien en keren en Vrij 5 opzij 
van de industriezone Sluiskil fietsen we tot een T-baan aan de rand van Terneuzen. 
Op het fietspad langsheen de grote weg rijden we over de Otheensche Kreek waarna we noordwaarts en 
opzij van Val op de Paardendijk komen die ons in Griete brengt Vrij 6. Hier volgen we de Scheldedijk tot aan 
camping Hellegat waar we afslaan naar Kampen en richting Vogelwaarde fietsen. Even voor het centrum 
slaan we af naar de weg Hulst-Terneuzen die we even volgen en ook dwarsen om naar de Groot Cambrondijk 
te rijden Vrij 7. Steeds rechtdoor volgen door de gelijknamige polder om aan de lichten van Hulst te komen ©3. 

Rechtdoor nu en via Sint-Jansteen en Heikant rijden we terug België binnen. Over de autostrade nemen we 
de parallelweg en via Reinakker komen we aan ’t Hol. Van daaruit is het niet heel ver meer om de 
twistkapellekes en een nabespreking bij Den Decker te bereiken. 

agrA: Links, rechts, 7 x Kattenvitesse, 115 km 
Ommetjes:  1) Ons 3e vrij gedeelte breiden we uit naar de Langeweg en 2) aan camping Hellegat fietsen we 
rechtdoor langs de Scheldedijk tot de afslag naar Ossenisse. Daar draaien we de polder in naar de mooie 
Koningsdijk en de Kleine Hengstdijkpolder. Kampen is dan vlakbij en daar volgen we terug het agrB-parcours. 

 Vrije gedeeltes:  
1. Langs de Moervaart tot de Kalvebrug: 7 km 
2. De Rotdam volgen tot een T-weg. Even links en dan rechts tot de kerk van Mendonk: 5 km 
3. De Spuitvakweg volgen die aansluit op de lange, kaarsrechte Middenweg. AgrB en agrC einde aan T: 

4,5 km. AgrA rechts op de Eversdam en de 1e links. Dan 2 maal aan een T links en de Langeweg volgen 
tot de lichten van Westdorpe: 9 km 

4. Van Westdorpe tot de dijk en rechts; dan 2e rechts en T links volgen tot Axelsche Sassing: 9 km 
5. Vanaf Axelsche Sassing weg volgen tot T, opzij van Terneuzen: 5 km 
6. Van Griete tot camping Hellegat (agrB 5,5 km) of afslag Ossenisse (agrA 9 km) 
7. Groot Cambrondijk steeds rechtdoor blijven volgen tot T; rechts tot lichten Hulst: 6 km 

agrC: Links, rechts, 5 x Kattenvitesse, 78 km 
Ook wij fietsen naar het Lijkvelde, maar daar slaan we af naar de Bormte en nemen de fietswegel naar Klein-
Sinaai©1. Over de N62 ©2 buigen we rechts af en blijven parallel aan de Tractaatweg tot we aan Axelsche 
Sassing komen. We dwarsen het verkeerscomplex en stevenen Vrij 4 af op Axel voor onze koffiestop. Daarna 
laten we rustige baantjes en de oude weg naar Hulst Vrij 5 onder onze wielen doorschuiven en sluiten, vrij als 
een vogel, vóór de lichten van Hulst ©3 terug aan op het A- en B-parcours.  


