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gwB: Duikeldam in’t dubbel, 71km
Van Sint-Pauwels fietsen we langs de Beekstraat naar de Trekmuts en het Geinsteinde. Voorbij de familie De
Jaeck, en op het einde links en de eerste rechts. Wat verder links en rechts en we komen opzij van
Nieuwkerken aan de Schuilhoek. Rechtdoor op zoek naar Klein Laar en wat verder zijn we na een linksrechtscombinatie en een volgende rechts-links-linkscombinatie voor de eerste keer aan de DUIKELDAM.
Even links, rechts en nog eens rechts en we zitten op het brede fietspad naast de N49, dat ons aan de brug
van Vrasene brengt. Over de brug en onmiddellijk links langs de Schoorstraat die vroeger in kassei lag, en
wat verder zijn we rechts voor de tweede keer in de DUIKELDAM. De vroegere Duikeldam is immers door de
N49 in tweeën gesneden. Het gaat nu door het voorgeborgte van Verrebroek weg tot tegen de N451, waar
wij links afbuigen tot we in de Lange Nieuwstraat uitkomen. Hier links en wat verder rechts, en op de grote
weg naar Kieldrecht rechts en onmiddellijk links opzij van Nieuw-Namen tot op de Beerweg die we na het
heuveltje alweer rechts verlaten op zoek naar Emmadorp en Emmahaven. Hier start het vrij gedeelte dat ons
heel wat kilometers verder doet aanbelanden in Walsoorden.
Wij draaien aan de betonfabriek links weg naar Kruisdorp, en wat verder zijn wij in de Nederlandse Lange
Nieuwstraat op weg naar Kruispolderhaven. Zo ver fietsen we niet want de 3e straat rechts “is van ons”, en
ze brengt ons opzij van Lamswaarde naar Roversberg. Via de Zeildijk gaat het naar Schuddebeurs, waar wij
links de Veldstraat nemen die ons brengt op de weg van Hulst naar Zandberg. Even links mee, en wat verder
rechtsaf langs ’t Zeegat naar Clinge en De Klinge.
Van hieruit fietsen we naar ’t Kalf, en op de ons overbekende weg naar huis groet Raoul Franckaert zijn
vrouw nog eens vooraleer hij via Kemzeke naar ons lokaal fietst om daar zijn collectie ‘bollekens Koninck’ te
verorberen na 71 km.

gwA: Duikeldam in’t dubbel, 82km
Ommetje(s):
Voor Emmadorp gaat het rechtsweg langs de Parallelweg en via de Zeedijk van de Prosperpolder komen wij
aan den dijk. We fietsen er rechtsweg, en wat verder links langs de Engelbertstraat waar een lang vrij
gedeelte begint. Aan het volgende kruispunt links tot aan den dijk, en het vrij gedeelte verder zetten tot in
Walsoorden … en dat is een heel eind: 82 km
Vrije gedeelte(s):
Voor de gwA : vanaf de Engelberstraat. Kruispunt RD en verder RD tot de Scheldedijk : hier LI en deze blijven volgen
tot in Walsoorden.
Voor de gwB : vanaf Emmahaven tot in Walsoorden.
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