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gwB: Petrusstraat – Scheldevaartshoek, 72km
Vanuit Sint-Pauwels rijden we recht naar Kemzeke. Langs de Kattestraat en de Reepstraat naar het rondpunt
aan de expresweg, vlakbij ’t Kalf. Hier gaan we rechtsaf, parallel met de expresweg tot aan de viaduct
Vrasene-Verrebroek. We steken de viaduct over en gaan onmiddellijk links (en wat verder schuin-rechts) tot
aan de Duikeldam. Hier rechts, aan het einde links en 1ste rechts tot we in de Bloempotstraat belanden. Aan
het einde rechts meevolgen en steeds “rechtuit” tot we de baan Kieldrecht-Verrebroek dwarsen vlakbij
“Drijdijk”.
Zo gaat het aan het kruispunt wat verderop linksaf; het volgende kruispunt nemen we rechts en we
vervolgen deze weg richting Doel en Saeftinghe. In een bocht naar rechts naar Doel, fietsen we rechtdoor
tot juist voor de kasseien van Saeftinghe. Hier fietsen we linksweg tot we aan de rechterkant de
PETRUSSTRAAT tegenkomen. Rechtdoor volgen tot aan de dijk. Daar het vrij gedeelte verder zetten voorbij
Emmahaven en Paal, tot in Kruispolderhaven (40 km).
Aan de dijk links en de eerste rechts richting Kloosterzande. Wat verder terug de eerste links, en op het
einde hiervan links en nog eens links richting Duivenhoek. Zover komen we niet, want wat verder rijden we
rechts naar SCHELDEVAARTSHOEK. Aan het einde links meevolgen en vóór Zandberg – op het fietspad langs
de grote weg - rechts richting Hulst. Nog een eindje en dan linksaf; daarna de 2e links langs het Zeegat tot de
schietstand waar wij rechts afdraaien.
Enkele kruispunten steeds rechtdoor tot in Meerdonk : hier rechts langs de prachtige Groenendijk tot aan De
Geul. Langs de Eeckbergstraat en opzij van ’t Kalf over de klassieke weg naar Kemzeke, bereiken we SintPauwels na 72 km.

gwB: Petrusstraat – Scheldevaartshoek, 72km
Ommetje(s):
In Kruispolderhaven verlengen wij het vrij gedeelte tot het haventje van Walsoorden. Voor de betonfabriek
links weg naar Kruisdorp en verder rechts mee tot de weg van Kloosterzande naar Graauw (de Lange
Nieuwstraat). Verder nemen we de 3e rechts (Ooststraat) en meteen zitten we weer op het parcours van de
gwB. Totaal : 82km.
Vrije gedeelte(s):
Vanaf het kruispunt Petrusstraat/Langestraat (voorbij Muggenhoek) recht naar de Scheldedijk die we naar links
helemààl volgen tot in Kruispolderhaven (gwB) of tot in Walsoorden (gwA).
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