Te volgen weg lus 1
We starten aan het gemeenschapshuis van Hingene, E. Vleminckxstraat 73 .
Daar gaan we voorbij d’Oude Poort en gaan rechtdoor via de Baerdemaekerstraat,
Nattenhaasdonk. Hier kijken we goed want we moeten via
de Huveneersheuvel om dan zo de Autbroekweg te nemen.

naar

Deze Autbroekweg ten einde , dan links nemen we Nattenhaasdonk. Zo komen we aan de
Scheldedijk die we niet opgaan maar we stappen beneden verder (Oudebroekpolderdijk).
Dan gaan we via Eikendam naar de Pieter Coomansstraat en slaan rechts af de Kleine Hinck
in.
Hier goed opletten! We nemen rechts de Leestweg (tussen een huis en bloemenperken).
Juist voor het einde van deze weg gaan we links het park in en gaan zo terug naar de L. De
Baerdemaekerstraat en komen terug aan d’Oude Poort.

Te volgen weg Lus 2
We nemen de Notelaersdreef en gaan links de dijk op tot we aan een splitsing komen. Hier
mag je kiezen ,ofwel boven blijven ofwel beneden (Groot Schoordijk). Dan gaan we aan de
parkeerzone “Embarcadère” rechts verder boven op de dijk tot de volgende splitsing. Hier
gaan we naar beneden zo naar Buitenland. We gaan links het centrum van Buitenland in en
nemen links Reek om zo verder te gaan tot voorbij het zuiveringsstation en daar gaan we
terug links tot aan café St Vadde.
We nemen de Roddam tot aan de N16 ! Hier goed opletten want we moeten even langs de
N16, de tunnel in rechtdoor richting Hingene en als we deze uitkomen steken we de
Hingenesteenweg over en gaan we links en dan rechts de Oude Steenweg in. Vanaf hier is
het terug rustig stappen/fietsen. We nemen links de Broekweg en volgen tot we in de
Wielstraat komen. Om dan vervolgens de V. De Witstraat en de Leopoldstraat te nemen.
Op het einde van de Leopoldstraat gaan we links de L. Segersstraat in en komen we terug
waar we zijn begonnen.

Je kan ook de weg volgen op het stratenplan van lus 1 en lus 2.

