gwB: Ossenisse – Paal, 72km
We verlaten Sint-Pauwels via de Zandstraat naar Kemzeke en volgen tot Kapellebrug. Daar LA naar SintJansteen, de lichten voor Hulst en zo richting Absdale. Halfweg steken we de weg Hulst/Axel over om Het
Groot Eiland te bereiken na 20 km. In Luntershoek rechtsaf naar Vogelwaarde. Rechtdoor naar "de Vogel";
ter hoogte van “Vogelfort’ linksaf naar “Oude Stoof”. Rechts, links en nog eens rechts, links. Zo bereiken we
uiteindelijk OSSENISSE. Steeds rechtdoor tot aan de Scheldedijk in Zeedorp. Rechtsaf langs de dijken tot de
laatste straat voor taverne de Perk waar wij rechts nemen en steeds rechtdoor door de Noordstraat tot voor
Kloosterzande. Er zitten nu 46 km op.
Onder de N60 door en rechtdoor fietsen tot we even verder op een kruispunt links nemen, en uitkomen aan
de betonfabriek. Hier in Walsoorden begint een nieuwe vrije vlucht tot PAAL: 55 km. Van Paal rijden we
zuidwaarts tot in Graauw: links langs kronkelende, golvende polderwegen naar Zandberg. We volgen even
het fietspad richting Hulst en gaan dan linksaf richting Clinge. Verder nemen we de 2e links naar het Zeegat
en daarna rechts zodat we op de Statenboomweg komen: die brengt ons, recht op recht in België, waar we
na “2 kruispunten rechtdoor” Meerdonk binnenfietsen. Via 't Kalf en Kemzeke komen we in Sint-Pauwels na
72 km.

gwA: Ossenisse – Paal, 83km
Ommetje(s):
Tussen Ossenisse en Zeedorp wordt LA een lus gemaakt. We fietsen steeds rechtdoor tot aan Strooienstad.
Hier gaat het rechts en op een T nog eens rechts naar Kampen. Even voorbij de bocht van 90° naar links,
nemen we het eerste straatje rechts, en als we op de volgende T terug rechts nemen, komen we vanzelf aan
’t Hellegat uit, waar ons vrij gedeelte begint dat leidt naar Perkpolder.
De totale afstand wordt dan 83 km.
Vrije gedeelte(s):
1.

Vanaf ‘t Hellegat (sr) of vanaf Zeedorp (gw) tot voor Perkpolder (Perkstraat)

2.

Vanaf de helling in Walsoorden tot het binnenrijden van Paal.

