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gwB: Strooienstad – Reuzenhoek, 75km
We vertrekken via de provinciale baan richting Kemzeke en verder over de “bergen” van de expressweg.
Steeds rechtdoor tot voorbij het rondpunt aan de Belgisch/Nederlandse grens. Het volgende rondpunt slaan
we rechtsaf. We fietsen aan de buitenrand van Hulst. Via het “Blaauwe Hofke” en de Hontenissestraat laten
we Hulst achter ons. Wat verder rechtsaf en we zijn zo in MOLENHOEK. Via Grootmoedersdijk en
Hoefkensdijk komen we aan de baan Hulst/Perkpolder, die we kruisen. Langs de zuidzijde van DE VOGEL
fietsen we richting Hengstdijk. Op het einde nemen we rechts de N688 tot voorbij het water waar we linksaf
de Oude Havendijk nemen.
Via de Plattedijk en de Koningsdijk komen we in STROOIENSTAD en tot vlak voor Kloosterzande. We kiezen
noordwaarts, de Zoutlandsedijk, om enkele km verder links af te slaan naar OSSENISSE en naar ZEEDORPE
aan de dijk die ons het zicht op de Westerschelde belemmert. Die dijk volgen we tot vlak voor De Griete. Als
we hier dan links nemen, komen we na enkele km in REUZENHOEK uit. Schuin links fietsen we nu naar
ZAAMSLAGVEER waar we de grote weg oversteken.
We doen nog een ommetje via de Bosdreef en de Kijkuit tot we aan het rondpunt ter hoogte van Absdale de
N258 oversteken. We blijven rechtdoor fietsen en aan de T. nemen we links de Groenstraat die ons via de
Heidestraat weer op Belgische bodem brengt. Voorbij het vroegere Speelhof en de Kemel tot aan de
Hellestraat is niet zo ver meer. Op het einde van de Hellestraat bereiken we de expressweg (E34). We zoeken
de brug op om er over te fietsen en stevenen dan af op de Kiekenhaag. De klassieke weg, via de Potaarde en
de Blauwe Wegel, brengt ons terug aan de provinciale baan in Kemzeke. Nu rijden we rechttoe rechtaan
naar Sint-Pauwels om het verloren vocht aan te vullen in het lokaal. Totale afstand 75 km.

gwA: Strooienstad – Reuzenhoek, 85km
Ommetje(s):
1. De gwA neemt even voorbij Kloosterzande een ommetje via de Noordstraat tot aan de Scheldedijk. Daar
slaan we linksaf om in Zeedorpe weer op het parcours uit te komen.
2. De tweede lus volgt de dijk voorbij De Griete tot in Othene. Hier slaan we linksaf en via nog een ommetje
komen we uiteindelijk in Reuzenhoek weer op het parcours uit.
Vrije gedeelte(s):
Voor de gwB: Vanaf Zeedorpe tot de laatste afslag voor De Griete.
Voor de gwA: Vanaf het moment dat de Scheldedijk bereikt wordt (even voorbij Taverne De Perk) tot in Othene.
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