
         

 

 

 

 

 

Routebeschrijving lange route met stop @ Basisschool Papaver Adegem (ingang 

langs achter, domein Hooge Pad) – ongeveer 25 km 

- Verlaat de school en rij naar rechts, aan het eerste kruispunt, rechts afslaan en 

steeds rechtdoor tot aan tweevaksbaan en daar recht oversteken 

- Volgend kruispunt tweede baantje naar links ( Blakkeveld ). Nu steeds de baan 

volgen, licht bergop, voorbij Elckerlyc, tot aan volgende Vierweegse ( kruispunt met 

het “Moorken”), daar rechtdoor : de Pinsevelddreef in 

- Deze helemaal volgen tot aan het einde ( T-kruispunt ) en daar naar rechts, de 

Langedreef in, aan de volgende vierweegse rechtdoor. 

- Na een scherpe bocht naar links kom je terug in de bewoonde wereld.   

- Eerstvolgende baan naar rechts : de Harinkweg in 

- Volgende vierweegse rechts in  aan huis met rieten dak : de Doornstraat  

- Eerstvolgende straat links in : de Hogebranddreef.  Deze volgen tot aan de 

Urselweg en daar recht over steken : de Baaikensendestraat, die een tijd later de 

Kampeldreef wordt genoemd. 

- Aan het eind van deze straat, meedraaien naar rechts, goed bergop de Lindestraat 

in, waar je straks links de watertoren van de Kampel passeert. 

- Verder rijden tot aan het industrieterrein ( Krommewege ).  Daar sla je af naar rechts 

( voorzichtig zijn en rechts houden ), volgen tot aan rond punt : daar recht over 

steken : de Ringbaan in ( = 3° afslag )  

- Je volgt de Ringbaan, richting Adegem, wanneer de Ringbaan een bocht naar links 

neemt, heb je rechts een wegel die naar CC Den Hoogen Pad loopt : deze wegel 

inslaan.  Je rijdt een stukje over de parking, en daar ga je al de achterkant van 

Adegem school zien – rij daar naar de banner van Twinkel  

- EVEN PAUZEREN       

- Bij het verlaten van de stopplaats, paadje tussen de schoolgebouwen in, rijd je tot 

aan de Dorpsstraat, daar rechtsaf tot aan het einde, dan 10 meter links meedraaien 

om onmiddellijk rechtsaf te slaan, de Spanjaardshoek in, waarna je na een goede 

tweehonderd meter, links de Molenstraat in rijdt !  

- Aandacht ! Eerste straat rechts : de Windvang ( dit straatje voor plaatselijk verkeer, 

zie je niet zo goed liggen )  

- Dit baantje volgen tot aan eerstvolgende baan ( Heulendonk ), hier rechtdoor om 

dan vrij snel links in te slaan : Staalijzer, richting het Canadamuseum dat je rechts 

laat liggen. 

- Je volgt deze baan tot je rechtsaf kunt, om dan na een tweehonderd meter linksaf 

te slaan : de Mollevijver ( kasseibaantje ), je volgt deze baan, die achtereenvolgens 

Akker en Berlaars noemt. 
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- Wanneer deze baan een scherpe bocht naar links neemt ( richting de Koetshoeve / 

vaart ) sla je de aardeslag rechts in ( Winkeldreef ).  Je volgt deze slag, die behoorlijk 

kronkelt ( aandacht ! niét  rechtsaf slaan ), tot aan de Vulderstraat. Je volgt dan de 

Vulderstraat rechtdoor ( richting vaart ).  Derde baan naar rechts : Leikant, die je 

volgt en links aan houdt, richting grote baan ( Veldekens ), waar je rechtsaf slaat.  Na 

+/- 150m, eerste baantje links, die via een rechtse en een linkse bocht uitkomt in de 

Langestraat.  

- Afslaan naar rechts, om dan eerste straat rechts weer af te slaan ( Leendreef ) , links 

aanhouden, om zo aan te komen in Oostwinkel-dorp, voorzichtig oversteken, even 

naar rechts, en daar heb je dan links de school al ! 

GOED GEFIETST ! 

 

Overzichtskaart van deze route: ter info om een beeld te vormen van de route.  

 

 
 


