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Datum: zondag 27 maart 2022 

gwB: Gaverland  Liefkenshoek, 71 km 

 Hoogeinde. 
Langs het vroegere Moleken en Art Nouveau gaat het richting Nieuwkerken maar we blijven er noordwaarts 
van, om aan Bautenshoek af te slaan naar Vrasene. Hier laten we de dorpskern links liggen en komen aan de 
Mosselbank ©1 waar we de baan naar Beveren dwarsen en de Vliegenstal bereiken. Rechtsaf de Broekstraat 
in en steeds rustig rechtdoor volgen langs Palingsgat en de Singelberg tot in Melsele.  
Met voor sommigen een nostalgisch gevoel rijden we de kapel van GAVERLAND voorbij en aan de N450 
Melsele-Kallo draaien we linksaf. Even verder komen we op de heraangelegde Melseledijk die ons over de E34 
leidt naar Kallo. We bollen over de Melkader en aan de Kallosluis zoeken we de vrije sluiskant op om dan ©2 
via de Oudedijk rondom de inrit van de LIEFKENSHOEKtunnel te fietsen. Onderweg passeren we de halte van 
de fietsbus die havenwerknemers gratis van de linker- naar de rechterscheldeoever brengt. 

We duiken nu echt de Waaslandhaven in en passeren over de Deurganckdoksluis, de grootste ter wereld. Geen 
ongerepte natuur hier, maar deze industriële en vooral logistieke site is toch wel imponerend. Op zondag kan 
je hier nog rustig rondkijken, een imens verschil met de drukte op werkdagen. 
Op het eind van de Sint-Antoniusweg ©3 volgen we lange tijd rechtdoor de Oostlangeweg tot we in Oude Doel 
de nieuwe, toekomstige Scheldedijk oprijden die we aan de infokeet terug verlaten. Twee maal scherp 
afdraaien en we komen op de Westlangeweg, waarna we via de Middenstraat en Oud Arenberg het centrum 
van Kieldrecht bereiken. We draaien er de Molenstraat in en komen in Meerdonk terecht ©4 waar we langs de 

ommetje langs de Aststraat om dan langs de twistkapellekes ons lokaal te bereiken.  

gwA: Gaverland  Liefkenshoek, 81 km 

Ommetjes: 1. In Melsele dwarsen we de N450 en komen via de Bergmolenstraat en de Zaveldam aan de 
oversteek van de E34; 2. We verlaten de Oostlangeweg en rijden Doel binnen om dan langsheen de 
Scheldeoever Ouden Doel te bereiken; 3. Aan het kapelletje in Oud Arenberg slaan we af naar Spaans Fort, 
dwarsen de Verrebroekstraat en sluiten via de Moering- en de Bloempotstraat terug aan bij de gwB. 

Vrije gedeeltes:  

1. Voorbij de Deurganckdoksluis volgen we de Sint-Antoniusweg en op het eind aan het rondpunt rechtdoor 
langs de Oostlangeweg tot de afslag naar Doel (gwA) of rechtdoor tot Ouden Doel (gwB).  

2. 
(gwA) of centrum Kieldrecht (gwB). 

gwC: Gaverland  Liefkenshoek, 55 km 

We volgen de gwB tot de Mosselbank ©1 en sluiten via de Kromstraat in de Broekstraat terug aan. Voorbij de 
Kallosluis ©2 blijven we iets verder weg van LIEFKENSHOEK door via het fietspad links naast de Ploegweg 
eveneens de Deurganckdoksluis te bereiken. We komen vandaag niet in Doel maar ©3 draaien de Blikken op 
om zo de Middenstraat te bereiken. In Meerdonk ©4 draaien we de Turfbanken in om via de Lange 
Meersstraat en de Zalegemdijk over de E34 in de Trieststraat te komen. Deze rustige weg volgen we tot in 
Sint-Gillis om dan langs de Houtvoortstraat en de Aststraat terug aan te sluiten.  


