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Datum: zondag 19 september 2021 

gwB: Vliegenstal – Oude Sluis, 60 km 

Via de Beekstraat en de Shondstraat rijden we naar het Geinsteinde en de Roskamstraat. Aan de Sint-
Gillisbaan even links en rechts langs Poelstraat, Zeveneekhoekstraat en Drielindenstraat. Even verder fietsen 
we de Buitenstraat in en dwarsen de baan Vrasene-Nieuwkerken. We volgen dan de Brandstraat en rijden de 
hoofdweg naar Beveren op voorbij de “Mosselbank”. Vervolgens linksaf de Klaasdekkerstraat in om in 
VLIEGENSTAL te komen.  

We bollen rechtdoor tot aan de expresweg die we een eindje volgen om dan over de viaduct naar 
Verrebroek te rijden. Net voor het binnenrijden van Verrebroek gaan we aan het benzinestation rechts af om 
zo langs gekende wegjes aan het kapelletje opzij van Kieldrecht te komen ©1. We draaien er rechts voor een 
vrij gedeelte tot de weg van Kieldrecht naar Doel. Hier fietsen we links richting Kieldrecht en aan het 
volgende kruispunt gaan we de OUDE SLUISSTRAAT in om via de Petrusstraat de Scheldedijk te bereiken.  

Na enkele honderden meters fietsen we terug van de Schelde weg en zoeken de Muggenhoek op om dan 
langs Nieuw Arenberg in Kieldrecht te komen. ©2 Richting Verrebroek rijden we de eerste straat voorbij de 
Geulkreek in en mijmeren over de vergane kasseiglorie van deze destijds beruchte Lange Nieuwstraat, 
tijdens een vrij gedeelte tot helemaal op het einde. Links nu en een eind verder draaien we de dijk op, opzij 
van de Geul. Dan naar Het Kalf via de Eeckbergstraat en verder in Kemzeke langs de Twistkapellekes naar 
Sint-Pauwels waar we met een werk van barmhartigheid deze clubzondag zegenen.  

gwA: Vliegenstal – Oude Sluis, 70 km 

Ommetje: 
Aan de Scheldedijk blijven we deze volgen tot de 1e straat voorbij Emmadorp, waar wij links de 
Koninginneweg indraaien. Op het eind hiervan 2 x linksaf om op de Parallelweg te komen die we 3km blijven 
volgen  tot aan de Vercauterenweg ( pas onderweg op bij het kruisen van de weg naar Emmadorp ! ). Deze 
volgen we rechts, over het bergje tussen 2 dijken door en verder de eerste links de Langestraat in, tot we 
even voor Muggenhoek terug op het parcours komen van de gwB. 

Vrije gedeeltes 

1) Van het kapelletje opzij van Kieldrecht tot de weg van Kieldrecht naar Doel, juist voor Saftingen. 
2) Enkel gwA: van het begin van de Petrusstraat langs de Scheldedijk tot het einde van de Langestraat. 

Het te volgen parcours lees je hierboven in de beschrijving van het ommetje.  
3) De Lange Nieuwstraat tot het einde opzij van De Klinge (oppassen voor de oversteek in Meerdonk). 

gwC: Vliegenstal – Kieldrecht, 45 km 

We volgen hetzelfde parcours van de gwB tot ©1 aan het kapelletje opzij van Kieldrecht waar we links Oud 
Arenberg opdraaien tot in het centrum van Kieldrecht. Hier opnieuw linksaf richting Verrebroek ©2 en we 
zitten terug op het parcours van de andere ritten. 

  


