gwB2: Emmahaven – Zaamslagveer, 77km
We rijden langs de grote baan tot Kemzeke, waar wij rechts inslaan naar de kerk, om via ’t Hol en de
Reepstraat naar ’t Kalf te rijden. Langs de Groenendijk en de Geule bereiken we Meerdonk (12 km). Linksaf
hier richting Halfeind en de Statenboomweg (16 km). Aan het einde rechtsaf, 2 km verder eventjes linksrechts tot aan een kruispunt, waar we linksaf rijden tot helemaal aan de dijk - na 22 km – in EMMAHAVEN.
Vrij fietsen langs de dijk, voorbij Paal en Kruispolderhaven tot boven op de helling van WALSOORDEN (33
km). Wij nemen hier de veranderde weg naar Perkpolder : aan ’t betonfabriek links, het volgende kruispunt
rechts, en verder rechtdoor over de N60, en even verder rechts en dan steeds rechtdoor langs de
Noordstraat en de Perkstraat tot aan de Schelde (36 km). Hier merken we al vlug dat … een nieuw vrij
gedeelte ons “toelacht”. Na iets meer dan 9 km eindigt dit tweede vrij gedeelte aan camping 't Hellegat (45
km).
Linksaf nu richting Poonhaven en rechtdoor naar “Kwakkel”. Juist voorbij de huisjes scherp linksaf tot op de
weg die van Reuzenhoek komt. We volgen die linksaf tot ZAAMSLAGVEER (53 km). We steken de grote baan
over en even verder gaat het links naar LUNTERSHOEK. We “dalen” scherp rechtsaf en rijden voorbij het
schitterende Groot Eiland om via de Franse straat op Absdale af te stevenen.
Wij steken echter de grote baan Hulst-Axel over en gaan rechtdoor richting Sint-Jansteen (66 km).
Kapellebrug is nu dichtbij. Over de viaduct en langs de Hulsterstraat, het industriepark en de Nieuwstraat
(“Blauwe wegel”) rijden wij naar Kemzeke en Sint-Pauwels: 77 km.
Vrije gedeelte(s):
1.

Vanaf de dijk in Emmahaven tot boven op de “helling” van Walsoorden.

2.

Vanaf de Perkstraat tot camping Hellegat

