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Voorstel van Astère Vercauteren
zaterdag 18 september 2021

Op bezoek bij Patricia
rit
grA
grB
grC

km
166 km
138 km
101 km

vertrekplaats
Sint-Pauwels
Sint-Pauwels
Sint-Pauwels

vertrekuur
8.30u
8.30u
8.30u

Voor onze laatste grote rit van het jaar vertrekken wij op Sint-Pauwels. Wij gaan op bezoek bij Patricia. Zij is de
madam van café De Paling in Sint-Lievens-Esse waar wij vroeger al eens op bezoek geweest zijn. De rit vandaag
gaat zuidelijker. Wij fietsen tussen Schelde en Dender, zelfs opzij van de Zwalm, maar ook een klein beetje in
de Vlaamse Ardennen. Het gaat hier over een heuvelachtig gebied met af en toe een lichte helling.
Wij fietsen vanuit Sint-Pauwels naar Puivelde en Sinaai.
Op het einde van de Luitentuitstraat steken wij de N70
over richting Ruiter. Wij fietsen onder de E17 naar de
Neerstraat. Hopelijk zijn de wegenwerken daar al gedaan.
Op het einde rechtdoor over de Durmebrug die ook op de
planning staat voor vernieuwing. Wij rijden nu naar SintAnna en Zele en fietsen verder richting Scheldebrug,
Schoonaarde, waar we voor één keer de Schelde niet
blijven volgen. Na heel wat gedraai en gekronkel, wat in
deze rit meer voorkomt, fietsen wij richting Aalst, waar we opzij van Hofstade, Aalst en Lede passeren. Het
begint hier al stilaan te golven. Als wij Erpe binnen fietsen weet je dat wij al zeer zachtjes geklommen hebben,
kwestie van wat warm te lopen. Wij dalen van Erondegem naar Vlekkem en dan dient zich Bambrugge aan.
Van hieruit rijden wij naar het iets grotere Burst en klimmen dan lichtjes naar Ressegem en wat verder zijn wij
in het heel wat grotere Herzele. Opzij van Woubrechtegem klimmen wij naar Sint-Lievens-Esse toe waar wij op
de terugweg ook nog passeren. Al dalend en vooral ook al klimmend gaat het naar Sint-Antelinks dat midden
van het golvende Denderland ligt met een weids uitzicht over de vallei van de Beverbeek. Vanaf hier zal er af
en toe al eens serieus geschakeld worden! We kiezen richting Ophasselt en de naam van het dorp spreekt voor
zichzelf. Van hieruit gaat het naar Steenhuize-Wijnhuize en fietsen nu in het voorgeborchte van de Vlaamse
Ardennen. Op het einde van het seizoen mag dat geen probleem zijn! We klimmen nu naar Hemelveerdegem
en zijn nu niet zo ver meer van Geraardsbergen. Wellicht zien wij in de verte de muur al liggen maar die hebben
we al op 1 mei gedaan. Dus wordt het
noordelijke richting naar Sint-Maria-Lierde dat
in een fraaie heuvelachtige omgeving ligt. Opzij
van de Stuyvenberg klimmen wij tot opzij van
Maria-Oudenhove en fietsen verder terug naar
Sint-Lievens-Esse waar wij onze boterhammen
gaan eten bij Patricia.
Na ons bezoekje gaan wij op het kruispunt links
naar Grotenberge en zijn meteen in Zottegem
waar we het centrum links laten liggen. Wij
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fietsen liever iets groener. Het gaat nu een heel eind wat zigzag tot Balegem, bekend om zijn jeneverstokerij.
Hier passeren wij ook met onze rit naar de muur, maar nu in omgekeerde richting. Voor Scheldewindeke
draaien we weg naar Sint-Lievens-Houtem. Voorbij het centrum pakken wij de beklimming aan van de gekende
Balei waar je je eens kan laten gaan op ‘uwen groten’ of ‘mag het iets minder zijn’? Boven draaien wij linksweg
naar Burst waar wij ook deze voormiddag al passeerden. Het gaat nu naar Zonnegem, Vlierzele waar de
hellingen nu heel wat zachter worden. Wat verder doen wij Oordegem, Smetlede en Lede richting Uitbergen
waar wij de Schelde over rijden. We volgen nu de Schelde een paar km om zo in Overmere te komen, daarna
richting Zele, Lokeren en verder door het mooie Molsbroek.
Van hieruit gaat het even richting de Ruiter om links af te
buigen naar de spoorweg Sint-Niklaas-Gent waar wij de
fietsautostrade F4 nemen tot Belsele. We rijden nu door het
bosrijk gebied van Belsele en Puivelde. Nog even en wij zijn
terug op Sint-Pauwels waar wij op ons gemak nog even
gezellig kunnen napraten bij Den Decker.

Gr 2: Verkorting (138 km)
Wij volgen het parcours van gr 1 tot in Ophasselt. Vanaf hier gaat het naar Steenhuize-Wijnhuize en SintLievens-Esse waar wij ook onze boterhammen eten.
Na het eten volgen wij een 5 km het parcours van gr 1 om niet naar Zottegem te rijden maar rechts richting
Borstbeek en zo terug aan te sluiten op het parcours van gr 1 in Burst.
Gr C: ’t Oud Brughuys-De Zwaan (101 km)
Voor onze C-rijders ligt Patricia iets te veraf. Zij volgen hetzelfde parcours tot in Burst waar zij rechts gaan en
zo 500m verder al terug op het parcours zitten van gr 1 en 2. Vanaf hier is het parcours juist hetzelfde. Maar
voor de Scheldebrug in Berlare is er een koffiestop voorzien in ’t Oud Brughuys. Ook op de terugweg voorzien
wij een stop om de boterhammen op te eten in café De Zwaan. Deze locatie is gekend van de 1ste mei rit.
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