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Datum: zaterdag 17 april 2021 

gwB: Uitbergen aan de Schelde, 72 km 

We blijven vandaag nog eens op eigen Vlaamse bodem en vertrekken zuidwaarts naar de Kwade Plas waar 
we de fietsweg langs de Molenbeek volgen. Aan het 1e kruispunt opnieuw lange tijd zuidelijk en langs 
Puivelde naar de fietsautostrade F4 die we tot in Lokeren volgen. We komen nu snel op het voortdurend 
kronkelende fietspad langsheen de Durme dat we blijven volgen tot we de E17 voorbij zijn. 

We komen nu op heel rustige binnenbaantjes, dwarsen de weg Lokeren-Zele en blijven min of meer parallel 
met, maar meestal op ‘rustige’ afstand van de E17, waarbij heel wat windturbines het landschap 
opfleuren (?) ©1. We laten deze ecologische energieproducenten achter ons, draaien af naar Donk en komen 
na 33 km aan het eens zo palingrijke Donkmeer waar momenteel die lekkernij niet meer gevangen wordt. 

Weerom langs mooie binnenbaantjes bereiken we UITBERGEN en dan zijn we ook zo AAN DE SCHELDE die 
we even in een grote boog blijven volgen, dan enkele km’s landinwaarts ervan wegrijden maar in Berlare ©2  
er terug langskomen. Tot even vóór de rijksweg Zele-Dendermonde kunnen we hier vrij fietsen met uiteraard 
het nodige respect voor andere fietsers en wandelaars. We dwarsen de N47 en blijven opzij van Zogge om 
daarna over de Durmebrug het bosrijke Waasmunster binnen te rijden. 

We zullen wellicht weer ‘vrij’ snel de E17 over fietsen om aan de N70 elkaar terug op te wachten. De weg 
van Belsele naar onze thuishaven via opnieuw de Kwade Plas, kennen we natuurlijk bijna blindelings, maar 
we houden toch maar onze ogen open zodat we ‘Den Decker’ niet voorbij rijden. 

gwA: Uitbergen aan de Schelde, 83 km 

Ommetjes: 1. Even voor Donk een zeer kort ‘uitstapje’ opzij van de Mosseveldstraat; 2. In Uitbergen draaien 
we de Kleine Kouter in en komen langs de Bellamstraat aan de overzijde van Schellebelle aan de 
Scheldeoever die we stroomafwaarts volgen, terug naar Uitbergen; 3. Even vóór Zogge een kleine lus tot de 
Bakkerstraat en dan naar Zogge-centrum en de Palingstraat om juist voor de Durmebrug terug aan te sluiten.  

Vrije gedeeltes: 

1. Enkel gwA: Scheldeoever 4 km volgen vanaf het veer Schellebelle tot ca 1km voorbij Uitbergen  
2. Zodra we in Berlare terug aan de Schelde komen tot we, 7 km verder, de dijk terug afrijden. 
3. In Waasmunster van de Heidekapelstraat tot de lichten in Belsele 

gwC: Zele en Waasmunster, 56 km 

Wij geraken vandaag niet in Uitbergen maar volgen de rit toch tot we ten westen van ZELE, met de turbines 
in het zicht, ©1 deze de rug toekeren en afdraaien helemaal rond de gemeente. Het is hier heerlijk rustig 
fietsen en even voorbij Berlare bereiken ook wij langs de Waterhoek het gekende Veerhuis, de Schelde en 
het B-parcours ©2 zodat ook wij bij onze terugtocht WAASMUNSTER verkennen.  


