gwB: Kampen – Stoppeldijkveer, 75km
Via de Provinciale Baan, over Kemzeke en voorbij de Tromp, fietsen we de Belgisch/Nederlandse grens over
nabij Kapellebrug. Vlak daarna verlaten we de N290 naar links en we rijden door Sint-Jansteen. Eens daar
voorij rijden we linksaf en wat verder rechtsaf door het industrieterrein van Sint-Jansteen. Eens we de N258
bereikt hebben, aan het rondpunt, nemen we de parallelweg naar links. We volgen die de hele tijd, voorbij
Absdale, wat verder het ronde punt tot aan Drieschouwen/Axel.
Aan dit rondpunt slaan we rechtsaf en we peddelen door Axel via Kinderdijk. Eens we de dorpskern achter
gelaten hebben, blijven we rechtdoor fietsen via de Vaartwijk tot in Magrette. Hier verlaten we de hoofdweg
om via een kronkelende dijk linksaf de Groeneweg richting Reuzenhoek te nemen. Ter hoogte van Zaamslag
moeten we even naar rechts, richting Zaamslag om aan het rondpunt de grote weg over te steken, terug
links te nemen en dan de Groeneweg te vervolgen tot in Reuzenhoek. Daar nemen we links de
Reuzenhoeksedijk en onderweg gaan we rechts, via Val naar De Griete. We komen nu aan de weg langsheen
de Schelde, de Eendragtweg. Die volgen we naar rechts tot Gemaal Kampen. Hier eventjes rechts, enkele
tientallen meter links, dan weer rechts en nog eens rechts en dan zijn we in de Langeweg. Op het einde
rechtsaf, en via de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder en de Zuiddijk bereiken we KAMPEN.
Recht op recht via Kamperhoek, Schapershoek en Vogelwaarde komen we in STOPPELDIJKVEER. We moeten
de N290 oversteken door naar rechts te fietsen, over te steken en terug naar links te fietsen, terug tot
Stoppeldijkveer. Via de Sasdijk komen we tot vlak voor Luntershoek, waar we een scherpe bocht naar rechts
nemen om via de Nieuwe Zeedijk en de Reigersbossestraat op Kijkuit af te stevenen. Steeds rechtdoor
blijven fietsen en we komen terug aan het rondpunt nabij Absdale, waar we de parallelweg naar links nemen
tot aan de vroegere manege. Hier rechtsaf en via de Heidestraat terug naar Belgische grond. Voorbij het
vroegere Café Speelhof en de Kemel bereiken we de Hellestraat. Die nemen we naar rechts tot aan de
expresweg. Hier steken we de brug over en we blijven de expresweg even naar links volgen. Voor de
Kiekenhaag gaan we rechts de Potaarde in. Zo bereiken we het Gelaag en wat verder Kemzeke dorp.
Nu nog even de Provinciale Baan naar rechts nemen tot in Sint-Pauwels. Hier zijn we dan “thuis” na 75km.

gwA: Kampen – Stoppeldijkveer, 86km
Ommetje(s):
De snelle rit blijft aan het Gelaag Kampen rechtdoor rijden langsheen de Scheldedijk tot in Kreverhille. Hier
verlaten we de Scheldedijk naar rechts. Wat verder nemen we de eerste links, de Oostdijk. Steeds rechtdoor,
opzij van Kloosterzande, de Zoutlandsedijk nemen. T. rechts de Koningsdijk en dan via de Polderdijk bereiken
we het parcours van de gw. Totaal: 86km.
Vrije gedeelte(s):

1. Vanaf De Griete tot aan Gemaal Kampen (gwB); vanaf De Griete tot Kreverhille (gwA).
2. Vanaf het rondpunt voorbij het industrieterrein van Sint-Jansteen de parallelweg richting Absdale
tot aan het rondpunt Drieschouwen/Axel. Opletten aan het rondpunt voorbij Absdale.

