gwB: Zeegat – Muggenhoek, 68km
Langs de provinciale baan naar Kemzeke: rechtsaf voorbij Rustwat en 't Hol naar 't Kalf. Rechts aan de
meubelwinkel de mooie Plasstraat in. Op 't einde naar links, voorbij de Geule, om wat verder op de 'Groenen
Dijk' linksaf te slaan naar de ondertussen kasseiloze 'Lange Nieuwstraat. Deze naar rechts volgen. Even
verder slaan wij aan de hoofdbaan linksaf en verder kruisen we de weg naar Kieldrecht tot 't Halfeind. Hier
links op het fietspad tot aan de Blomweg, en daar rechtsaf. Zo bereiken we het ZEEGAT.
Hier rijden we rechts en verder nog eens rechtsaf tegen de Liniedijk (oude versterking van de Nederlandse
gereformeerden) voorbij een door een dijkbreuk ontstane kreek: de Zestigvoet, die meer dan 10m diep
schijnt te zijn: schitterend gebied! Nu gaat het aan de fietsstand linksaf en even verder rechtsaf om deze
weg te volgen tot 1km voor Zandberg voorbij de... alweer mooie 'Rotte Kreek'. Scherp rechtsaf en wat
verder rechts en de 1e links, en blijven volgen tot we even voor Paal op een T komen, waar we linksaf de
Paalseweg nemen naar Graauw. Even verder bij een splitsing rechts naar Graauw, en in Graauw de grote weg
kruisen en de Graauwse Dijk op fietsen. T-weg: rechts (de Oude Graauwse Dijk) en op het einde terug rechts
(de Kruispoldersedijk). Zo komen we aan 'den Duivenhoek' waar we naar links fietsen om even verder in
Kruispolderhaven uit te komen aan de dijk. Nu in vrije vaart naar de Petrusstraat.
Aan het kruispunt op het einde van de Petrusstraat fietsen we rechtdoor (OPLETTEN!) (nog even
Petrusstraat) om in MUGGENHOEK uit te komen. Hier rechts volgen wij de oude liniedijk, die tijdens de
tachtigjarige oorlog Hulst moest beschermen en verder de 2e straat links tot we in Kieldrechtdorp komen.
Nu fietsen wij richting De Klinge om iets verder linksaf, en dan rechts-links via de Bloempot, over het viaduct
rechtdoor naar Okkevoorde rijden. Eventjes verder links en rechts: opzij van de kerk van Sint-Gillis Waas gaat
het via de Bosstraat en de Zevenster naar de Heerweg (de Twistkapelletjes). Linksaf nu door de Grouwesteen
naar Sint-Pauwels na 68 km.

gwA: Zeegat – Muggenhoek, 80km
Ommetje(s):
Aan de T op het einde van Graauwse Dijk fietsen we naar links langs Scheldevaartshoek. Even verder bij een
Y-splitsing naar rechts (de Schenkeldijk); op een T rechts naar Roverberg en verder links de Roverbergse
straat. Bij een volgende splitsing links en wat verder rechts door Lamswaarde. Bij een kruispuntje links en
wat verder links mee volgen tot voor de N60. Even ervoor rechts en verder naar Kruisdorp. Daar links naar
Walsoorden en de volgende straat, nog voor Walsoorden, rechts zodat we even voor Walsoorden aan de dijk
uit komen : 80 km
Vrije gedeelte(s):
Vanaf de Scheldedijk in Kruispolderhaven (gwB) of even voorbij Walsoorden (gwAr) tot aan de Petrusstraat. Op het
einde van de Petrusstraat het kruispunt oversteken (gevaarlijk kruispunt: opletten!!!). Op het einde zijn we aan de
Muggenhoek: hier rechts en verder de 2e links naar het dorp van Kieldrecht.

