gwB: Oude Sluis – Paal, 61km
Deze rit met een nieuwe naam (vroeger Doel-Paal) vertrekt langs de Beekstraat. Het gaat nu een hele tijd
rechtdoor (noordoostwaarts) via achtereenvolgens de ‘s Hondstraat, Baarstraat, Laarstraat, voorbij Groot
Laar tot op de baan Sint-Gillis – Vrasene. Ook hier rechtdoor tot net over de watergang; links tot op de
grotere weg en over het viaduct tot we aan een 'mini' rondpunt uitkomen niet al te ver van Meerdonk. We
volgen er rechts richting Verrebroek, waar we in een boog rond het centrum rijden (een 500-tal meter voor
de kerk, aan een kruispunt, rechtsaf krinkelend tot opnieuw een grote weg, die we dwarsen richting
Wijksken en de Verrebroekse Blikken). Het is weeral prachtig fietsen over smalle, krinkelende, winderige
dijken. 't Is natuurlijk een kwestie van... wie kan er en wie wil er genieten!
Aan 't kapelletje opzij van Kieldrecht waar het vrij gedeelte nogal eens eindigt rechts... en... als het
noordoostenwind is, zal er gewriemel zijn: 't is immers een stukje vrij fietsen tot aan de weg van Kieldrecht
naar Doel juist voor Saefthinge. Na de "hereniging" rijden we links richting Kieldrecht, maar wat verder
nemen wij de eerste rechts naar OUDE SLUIS. Hier links en even verder rechts richting Petrusstraat. Hier
begint een tweede vrij gedeelte tot aan de dijk en verder links tot in PAAL (gw) of tot aan het monument
voor de watersnood (sr).
In Paal links langs het mooie kanaal dat nog een uitloper is van de "Graauwsche Kreek". Opzij van Graauw
links mee volgen tot we voor de ‘rotte of Vlaamse kreek’ 180° links op moeten draaien. Over een met bomen
omzoomde weg fietsen we rechtdoor tot we na de 90° bocht naar rechts onmiddellijk links nemen. Steeds
rechtdoor tot aan de baan De Klinge-Kieldrecht. Even rechts-links tot aan de Lange Nieuwstraat die we tot op
de hoofdweg nabij Meerdonk volgen. Voor het centrum van Meerdonk rechts, even verder links langs
Turfbanken tot aan de Zandloper. Rechtsaf "genietend" naar de Geul waar we rondom fietsen, en voorbij
"Marc's Fashionshop" naar 't Kalf. Via de Reepstraat, 't Hol en Rustwat naar Kemzeke en Sint-Pauwels.
Totaal: 61km.

gwA: Oude Sluis – Paal, 73km
Ommetje(s) :
In Paal fietsen we rechtdoor langs de dijk tot aan het monument van de watersnood. Hier links en
onmiddellijk rechts naar Kruisdorp, waar we links afdraaien naar de weg naar Graauw. We volgen deze als
derde vrij gedeelte tot het centrum van Graauw. Hier links tot we even verder op een T op het parcours van
de gw komen. Totaal: 73 km.
Vrije gedeelte(s):
1.
2.
3.

Vanaf het kapelletje op de baan Kieldrecht-Doel tot aan de weg van Kieldrecht naar Doel, juist voor
Saefthinge
De Petrusstraat volgen tot de Scheldedijk. Langs de dijk tot het binnenrijden van Paal (gw). De sr blijft de
dijk verder volgen tot het monument van de watersnood.
Enkel voor de sr : vanaf de weg naar Graauw op het hellingetje, links en blijven volgen tot het binnenrijden
van Graauw.

