gwB: Hengstdijk – Reuzenhoek, 70km
Vanaf de parking langs de provinciale baan tot bij Hulst. Voorbij de “afslag” naar Sint-Jansteen rijden we
rechts richting Clinge; 500 m verder links tot aan de nieuwe wijk. We fietsen op het fietspad rechtsaf
(opnieuw richting Clinge) en nemen 1 km verder links tot we op een grotere weg een beetje voorbij Zeegat
uitkomen. Linksaf en wat verder rechts op het fietspad tot vóór Zandberg. Links tot we Scheldevaartshoek
bereiken: steeds rechtdoor tot op de ons welbekende dijk. We volgen rechts en verderop aan de splitsing
nog eens rechts naar Roverberg. Aan het einde ervan links op de hoge dijk boven Lamswaarde, steeds
rechtdoor tot we juist boven Kuitaart op de N 60 uitkomen.
Het mooie fietsen op en langs de dijken steekt schril af tegenover het rijden op een fietspad langs een
drukke weg! Gelukkig duurt dat niet lang: 500 m noordwaarts dwarsen we die drukke weg voor een
schitterend stukje fietswerk langs DE VOGEL: een prachtige kreek, die ons in HENGSTDIJK brengt. Rechtdoor
naar Oude Stoof, waar we links volgen tot voor Kampen. We nemen er rechts de Dijk van de Kleine
Hengstdijkpolder, en even verder gaat het links naar het gemaal Kampen. In “sneltreinvaart” gaat het langs
de Scheldedeijk tot juist voorbij De Griete.
Links naar Val en daar weer links tot de volgende rechts naar REUZENHOEK, dat we (“rechtuit”) doorrijden
tot Zaamslagveer. Rechtdoor aan het kruispunt met de grote weg; steeds verder rechtdoor volgen tot we de
Kijkuit voorbijrijden tot aan het rond punt van de grote baan Hulst-Axel. Even links; aan de manège rechts: zo
komen we terecht in “Drie Hoefijzers” aan de baan Koewacht-St.-Jansteen. Rechts-links, voorbij het gekende
cafeetje “’t Speelhof”, door het bosrijke gebied van de Kemel tot aan ‘t kruispunt van de Hellestraat. Door de
Hellestraat, over de nieuwe viaduct; verder langs de Kiekenhaag naar de Potaarde en de Nieuwstraat, de
Blauwe wegel en we beëindigen de rit langs de provinciale baan tot in Sint-Pauwels. Totaal: 70 km.

gwA: Hengstdijk – Reuzenhoek, 80km
Ommetje(s):
Op de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder nemen wij niet de eerste links maar fietsen wij rechtdoor richting
Kloosterzande. Verder nemen we de 2e linksaf = de Hooglandsedijk. Deze blijven we volgen tot we de eerste
rechts nemen. Aan de volgende T links, en dan steeds rechtdoor volgen (2 straten links negeren). Nog verder
negeren we een afslag rechts, en na 2 bijna rechte bochten naar links, nemen we de eerste rechts naar
Knuitershoek, waar het vrij gedeelte begint. Totaal: 80 km.
Vrije gedeelte(s):
Vanaf gemaal Kampen (gw) of Knuitershoek (sr) tot aan de Griete.

