
agrB:	Vrij	in	gedeeltes,	103km	

Om	13.00	uur	stipt	verlaten	we	Sint-Pauwels	langs	de	provinciale	baan,	die	we	omwille	van	de	drukte	zo	snel	
mogelijk	verlaten.	Wij	draaien	de	Bagoniewijk	in,	zeggen	even	goeiedag	aan	René	en	Diane,	en	op	het	einde	
draaien	wij	de	Vlasrootstraat	rechts	in.	Wat	verder	links	de	Verbindingsstraat	en	dan	langs	de	Blauwe	Wegel	
tot	Stekene.	Langs	de	Potaarde	en	de	Kiekenhaag	fietsen	wij	over	de	brug	van	de	expresweg,	en	zoeken	wij	
zo	snel	mogelijk	de	Hellestraat	op.	Linksweg	gaat	het	via	“De	Kemel”	tot	de	“Drie	Hoefijzers”.	We	nemen	hier	
de	Heidestraat	 en	een	eindje	 verder	 links	de	Groenstraat.	Wat	 verder	 rechtsaf	 richting	Kijkuit	 tot	 aan	het	
rond	punt.	 Juist	erover	 volgen	we	de	parallelweg	 links	 richting	Axel	 in	een	eerste	vrij	 gedeelte	dat	de	2de	
straat	 rechtsaf	 (Eerste	 Verkorting)	 neemt	 en	 dat	 eindigt	 aan	 het	 binnenrijden	 van	 Axel.	 We	 dwarsen	 de	
“oude	 baan”	 en	 gaan	 rechts	 via	 de	 Liniedijk	 en	 de	 Bosdreef	 richting	 Steenovens.	 Op	 een	 T	 even	 ervoor	
draaien	we	echter	links	weg	en	verder	nemen	wij	twee	keer	rechts	om	de	de	weg	naar	Zaamslag	te	kruisen.	
Wat	verder	opzij	van	Magrette	rechts	tot	tegen	de	baan	Zaamslag-Terneuzen.	Even	rechts	tot	het	rond	punt	
en	links,	zodat	we	wat	verder	rechts	richting	Reuzenhoeksedijk	fietsen.	Links-rechts	voorbij	Val	en	langs	de	
Paardendijk	tot	aan	De	Griete	(35	km).		
	
Daar	 begint	 het	 tweede	 vrije	 gedeelte	 tot	 Knuitershoek:	 ruim	 10	 km	 verder!	 Rechtsweg	 via	 allerhande	
binnenwegen	 naar	 de	Noordstraat	 tot	we	 juist	 vóór	 Kloosterzande	 links	 kiezen.	Onder	 de	N	 60	 en	 rechts	
volgen	naar	het	welbekende	“tunneltje”:	hopsa	een	derde	keer	vrij	 tot	Graauw	…	9	km	 lang!	We	zijn	nog	
maar	 pas	 samen	 of	 –	 eens	 door	 Graauw	 –	 een	 vierde	 vrij	 gedeelte	 tot	 Nieuw-Namen.	 Eentje	 zoals	 we	
vroeger	vaak	reden:	voorbij	Emmadorp	de	2e	rechtsweg	tot	helemaal	in	Nieuw-Namen:	8	km.		
	
Via	Kieldrecht	(vlakbij)	gaat	het	–	in	een	vijfde	vrij	gedeelte	-	richting	Doel,	maar	vóór	Saftingen	draaien	we	
rechtsweg	langs	het	Doeldok	richting	Verrebroek;	na	een	“afdaling”	draaien	we	rechts	richting	Kieldrecht,	tot	
we	1	km	verder	aan	een	kruispunt	mét	kapelletje	stoppen:	11	km.		Via	de	Verrebroekse	Blikken	en	het	Fort	
dwarsen	we	de	grotere	weg,	nemen	we	rechtdoor	en	even	verder	op	een	T	links	en	komen	via	bekende	en	
minder	 bekende	 wegjes	 opzij	 van	 Meerdonk	 uit.	 Aan	 de	 	 Zandloper	 rechts	 en	 verder	 links	 om	 aan	 de	
fameuze	beeldengroep	uit	te	komen,	van	waar	wij		naar	’t	Kalf	fietsen.	Van	daaruit	naar	het	voetbalplein	van	
St.-Gillis,	naar	de	Trekmuts	en	de	Beekstraat	en	’t	Schuttershof	voor	een	zesde	vrij	gedeelte	na	103	km.	
	
Je	ziet	het	wordt	een	rit	waarin	je	véél	VRIJ	IN	GEDEELTES	bent	!!!	

agrA:	Vrij	in	gedeeltes,	116km	

1. Op	 de	 Reuzenhoeksedijk	 fietsen	 we	 verder	 links	 tot	 in	 Othene,	 waar	 het	 tweede	 vrij	
gedeelte	begint.	

	
2. Het	tweede	vrij	gedeelte	eindigt	niet	in	Knuitershoek,	maar	loopt	door	tot	de	laatste	straat	

voor	 taverne	 de	 Perk.	We	 fietsen	 er	 rechts	weg	 richting	Noordstraat,	maar	 bij	 het	 eerste	
kruispunt	nemen	wij	 rechts,	 en	 verder	nog	 tweemaal	 links	om	opzij	 van	Ossenisse	op	het	
parcours	van	de	gewone	rit	uit	te	komen		
	

	



3. Voorbij	 Kloosterzande	 gaat	 het	 richting	 Graauw,	 maar	 wat	 verder	 nemen	 wij	 linksaf	 richting	
Kruisdorp,	 en	 daar	 ook	 links	 meedraaien	 naar	 Walsoorden.	 Daar	 begint	 het	 vrij	 gedeelte	 tot	 in	
Kruispolderhaven,	waar	wij	de	dijk	verlaten	en	het	vrij	gedeelte	verder	zetten	tot	in	Graauw.	

	

4. Waar	 wij	 in	 Verrebroek	 de	 grote	 weg	 dwarsen	 gaat	 het	 onmiddellijk	 rechts,	 en	 aan	 het	 volgend	
kruispunt	links.		Even	verder	vervoegen	wij	het	gewone	parcours	

agrC:	Vrij	in	gedeeltes,	77km	

1. Wij	fietsen	in	het	begin	recht	naar	Kemzeke,	en	van	daaruit	naar	de	Blauwe	Wegel	

2. Aan	de	expresweg	nemen	wij	niet	de	viaduct,	maar	de		fietstunnel	aan	de	Hellestraat	

3. Voorbij	Absdale	nemen	wij	op	de	parallelweg	de	eerste	rechts	:	de	Tweede	Verkorting.		Wat	
verder	rechtdoor,	links	en	rechts	de	Bosdreef	in.	

4. Aan	 het	 einde	 van	 de	 Pouckedijk	 draaien	 wij	 rechts	 naar	 Steenovens.	 	 Op	 de	 grote	 weg	
rechts	naar	Zaamslag,	en	 in	het	dorp	steeds	rechtdoor	naar	Reuzenhoek.	 	Hier	nog	steeds	
rechtdoor	volgen,	om	even	voorbij	de	Griete	aan	de	Scheldedijk	uit	te	komen	

5. Het	vrij	gedeelte	langs	de	dijk	eindigt	aan	het	watergemaal	Kampen.	Hier	gaat	het	rechts	en	op	het	
einde	 rechts	en	 links	naar	de	Oude	Stoof.	Verder	naar	Hengstdijk	en	boven	de	mooie	Vogelkreek.	
Verder	steken	wij	de	N60	over	en	zetten	koers	naar	Lamswaarde.	Kruispunt	aan	de	golf	rechtdoor,	
en	op	 een	 volgende	 T	 rechts	 richting	Roverberg.	Over	 de	Roverbergsedijk	 naar	 de	 Zeildijk,	 Verder	
links	 naar	 Scheldevaartshoek,	 en	 daar	 rechts	 naar	 de	weg	 van	Hulst	 naar	 Zandberg.	Op	het	 einde	
links	 naar	 Zandberg;	 daar	 rechtdoor	 de	 polder	 in.	 	 Aan	 de	 Vlaamse	 Kreek	 rechts	 omhoog	 en	 nu	
steeds	volgen	tot	de	derde	links:	de	Statenboomweg.	Steeds	rechtdoor	dan	tot	in	Meerdonk,	en	via	
de	Lange	Meersstraat	over	de	Turfbanken	tot	het	eind,	waar	wij	rechts	weg	fietsen	richting	het	Kalf.	
Langs	het	voetbalveld	van	Sint-Gillis	naar	de	Trekmuts,	en	via	de	Beekstraat	naar	ons	lokaal..	

Vrije	gedeelte(s):	
	
1. Vanaf	Absdale	op	de	parallelweg	tot	de	tweede	rechts	:	de	Eerste	Verkorting.		Volgen	tot	het	einde	ervan:	4	km.	
2. Vanaf	De	Griete	(agrB)	of	Othene	(agrA)	tot	Knuitershoek	(agBr):	10	km	of	tot	de	laatste	straat	voor	taverne	de	

Perk	(agrA):	15	km.	
3. Vanaf	Kloosterzande	(agrB)	tot	Graauw	of	vanaf	Walsoorden	tot	Graauw	(agrA):	9	km.		
4. Vanaf	Graauw	tot	Nieuw-Namen:	9	km	
5. Vanaf	Kieldrecht	tot	aan	een	kapelletje	aan	een	kruispunt:	11	km.		
	

Totaal:	42	km	(agrB)	of	48	km	(agrA)!!!!	

	

	


