gwB: De Vogel – Zandberg, 63 km
We vertrekken vanaf de parking langs de ‘grote baan’ richting Hulst tot aan het domein De Wal. Hier links
richting Hellestraat, en op het einde rechts naar de Ellestraat en naar Heikant. We volgen nu een stukje een
nieuw fietspad, en komen uiteindelijk uit aan de lichten van Hulst. Even verder langs de N290 en aan de
tweede afslag links richting Patrijzenhoek. Rechtdoor langs de Grote Cambrondijk en zo naar de oversteek
naar Vogelwaarde. We fietsen door het centrum en verder nemen wij rechts de Zuiddijk, en wat verder
kunnen wij dan links naar de mooie kreek van DE VOGEL.
Op het einde ervan gaat het opnieuw naar de N290 die we oversteken om via de Hoefkensdijk wat verder
door Lamswaarde te fietsen. Aan het kruispunt voorbij de golf nemen wij rechts de Boudeloo-dijk. Op het
einde ervan rechtdoor fietsen richting Duivenhoek, maar wat verder rechts de Oude Graauwsedijk. Wij
komen dan uit in Scheldevaartshoek, en langs een mooi kronkelend wegje komen wij op de weg naar Hulst
uit, even voor ZANDBERG. Wij fietsen er rechtdoor en schieten ons wat verder de dijk op langs de mooie
‘Vlaamsche Kreek’. Steeds rechtdoor nu, en na een bocht van 90° naar rechts, nemen wij links de
Kieldrechtse Molenstraat. Steeds rechtdoor over de baan naar Nieuw-Namen en tot op de baan naar
Kieldrecht. Schuin oversteken en langs de Lange Nieuwstraat tot het einde opzij van De Klinge. We zetten
nu koers naar de Eeckbergstraat en langs het Kalf gaat het naar de Reepstraat, en langs de klassieke weg
naar Kemzeke en ons lokaal.

gwA: De Vogel – Zandberg, 74 km
De gwA neemt vergeleken met de gwB 1 ommetje. Aan het kruispunt van de golf in Lamswaarde, fietsen wij
rechtdoor. Verder op de T met de Lange Nieuwstraat (niet die tussen Kieldrecht en De Klinge) gaat het links,
en dan de eerste rechts om aan ‘het monument’ uit te komen. Wij draaien er linksweg naar het kleine
Kruisdorp, en verder naar Walsoorden, waar wij de Scheldedijk opzoeken. Het gaat nu in vliegende vaart (als
de wind meezit ?) tot Kruispolderhaven. Op den Duivenhoek rechts weg, en even verder komen wij aan het
begin van de Oude Graauwsedijk.
Vrije gedeelte(s):
1.

Enkel voor de gwA : van Walsoorden langs de Scheldedijk tot Kruispolderhaven.

2.

Vanaf de Vlaamsche Kreek door de Beerweg steeds rechtdoor tot de 2 straat links (juist voorbij een bocht
van 90°). Hierin steeds rechtdoor tot de grote weg naar Nieuw-Namen. Deze oversteken (voorzichtig !!!) en
dan fietsen tot de grote weg naar Kieldrecht.

3.

De ganse Lange Nieuwstraat tot het einde (opletten bij oversteek in Meerdonk).
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