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agrB: De Scheldeboorden, 102km
Deze klassieker onder de agr's vertrekt op de parking om 13:00 uur. Dit is de enige rit waar we de Schelde
volgen vanaf de Petrushoeve tot in Othene, vlak voor Terneuzen. Er is een kleine onderbreking ter hoogt van
Walsoorden/Perkpolder. Via de Beekstraat en tweemaal linksaf, in de Grouwesteenstraat en aan de
Twistkapelletjes rijden we Kemzeke-dorp binnen. Rechts, via Rustwat en de Reepstraat komen we op 't Kalf
en verder naar de Geule, waar we zowat voor driekwart rondrijden. Binnendoor langs "Zandloper" en we zijn
zo in Verrebroek na 17km. We dwarsen de provinciale baan en via 't Fort en 't Wijksken fietsen we weldra op
de Drijdijk. Even rechtdoor en aan het tweede kruispunt rechtsaf om via Klein Arenberg het Doeldok te
bereiken. Het kan er héél winderig zijn! Verder voor Saftingen links richting Kieldrecht, maar even verder
rechts de Oude sluisstraat in. Op het einde aan Muggenhoek links en rechts de Petrusstraat waar het vrije
gedeelte begint na de oversteek van de Hertog Prosperstraat. Even verder zijn we aan de Scheldedijk. We
volgen nu gedurende vele kilometers DE SCHELDEBOORDEN. Het gaat voorbij Emmadorp en Paal tot
bovenop de "klim" en het haventje van Walsoorden. We zijn hier net niet halfweg (46 km).
Aan de cementfabriek slaan we linksaf en wat verder nemen we het eerste straatje rechts (Eeckseweg). Op
het einde fietsen we onder de baan, en verder rechts. Steeds rechtdoor volgen in de Noordstraat, en even
verder aan een kruispunt nog RD (Perkstraat) tot we aan de Scheldedijk uitkomen opzij van Kreverhille. Hier
volgt nu een nieuw vrij gedeelte langs de SCHELDEBOORDEN voorbij Zeedorpe en De Griete tot in OTHENE
(68 km). Amaai! Da's ver hé! Aan het einde, voorbij het rondpunt, pikken we de snelle mannen op en fietsen
linksaf naar Reuzenhoek. Daar fietsen we even rechts richting Zaamslag, maar wat verder nemen wij de
eerste straat rechts. Bij het volgend kruisppunt links tot tegen de grote weg naar Terneuzen. Hier links, en
over het rond punt van Zaamslag fietsen wij aan de overkant in tegenovergestelde richting tot de 1e links
richting Magrette. Op een T voor Magrette links, even verder de grotere weg oversteken, en nog even verder
links richting Steenovens. Verder nog links en even verder rechts de Bosdreef in. Verder nemen we links de
Liniedijk en we blijven die volgen tot de Kijkuit.
We steken nu door naar Absdale en via de Plaatstraat en de Heistraat, komen wij aan het Speelhof uit. We
kiezen nu voor de Kemelstraat die ons in de Hellestraat brengt, en het viaduct over de N49 is dan vlakbij.
Nog een klein klimmetje en via de Verkenstraat gaat het naar de Potaardestraat. Nog even de Nieuwstraat
erbij nemen en we zitten zo in Kemzeke, waar de provinciale baan ons naar Sint-Pauwels leidt, waar we na
102 km toekomen voor een 'zjat" koffie of zoiets.
Een heel aantrekkelijke rit voor hen die eens gedurende vele km alles willen geven!!!

agrA: De Scheldeboorden, 114km
Ommetje(s):
1. Halfweg de Reuzenhoeksedijk gaat het linksweg naar Val, en even verder fietsen we rechts en links
op de Kamperseweg tot op de Kampersedijk. Daar rechts tot voorbij Poonhaven, en daar richting
Kwakkel. Steeds rechtdoor tot op de Zaamslagsedijk waar het dan rechts naar Reuzenhoek gaat.
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2. Voor Magrette fietsen we rechtdoor naar Magrette en over de grote weg naar Terneuzen. Voor
Schapenbout links tot voor Axel. Even links en dan terug rechts en nog eens rechts richting
Steenovens. Even ervoor gaat het rechtsweg in de Bosdreef waar wij op het parcours van de gw
terecht komen : 114 km
Vrije gedeelte(s):
1. Een lang vrij gedeelte dat begint in de Petrusstraat na de oversteek van de Hertog Prosperstraat. Op het
einde links en dan de Scheldedijk volgen tot aan het haventje van Walsoorden.
2.

Het tweede (ook lange) vrij gedeelte begint enkele km voorbij het einde van het eerste: aan de Scheldedijk
in het verlengde van de Noordstraat. Het vrij gedeelte loopt, zoals het vorige, langsheen de Scheldedijk tot
in Othene.

agrC: De Scheldeboorden, 78km
1. Deze rit is volt hetzelfde parcours als de andere ritten tot voorbij Kieldrecht. Na een bocht van 90°
naar rechts (naar de haven toe) nemen ze even verder de 1e links : de Oude Sluisstraat. Aan het
volgend kruispunt rechtdoor in diezelfde straat : hier zitten ze terug op het parcours.
2. Voorbij het haventje van Walsoorden gaat het niet naar Kloosterzande, maar naar Kruisdorp. Wat
verder ben je op de weg naar Graauw, die je na de volgende bocht verlaat voor een straatje rechts.
Aan de N60 rehtdoor langs de bovenkant van de Vogel naar Hengstdijk. Hier links steeds rechtdoor
volgen tot Vogelwaarde waar wij de baan naar Zaamslag kruisen. Verder links en schuin rechts langs
het Groot Eiland. Op het einde ervan rechts en wat verder op een T links, en recht naar de Kijkuit,
waar wij terug aansluiten op het parcours van de andere ritten.
3. Aan de Drie Hoefijzers nemen wij maar even de Kemel, maar via de bossen gaat het naar Nieuwdorp
en verder door de bossen van de Bekaf tot tegen en over de E34. Langs de Potaarde, de Nieuwstraat
en de Bagoniewijk gaat het dan naar Sint-Pauwels. Afstand : 78 km
Vrije gedeelte(s):
1.

Vanaf de Scheldedijk aan het einde van de Petrusstraat, steeds de dijk volgen tot juist voor de helling van
Walsoorden.

2.

Aan het Groot Eiland rechtdoor tot het einde : daar rechts. Bij de volgende T : links, en nu steeds rechtdoor
fietsen tot het rond punt opzij van Absdale.
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