gwB: Paal – Prosperpolder, 63km
Vanaf de parking rijden we naar de Beekstraat. Linksaf via de Grouwesteen, de “Twistkapelletjes” en de
Heerbaan naar Kemzeke. Achter de kerk naar “Rustwat” en de Reepstraat. Links naar ‘t Kalf. Rechtsaf langs
de Eeckbergstraat en links tot aan de Geule. Aan de Geule 90° rechts en 90° links en wat verder niet de
Dijkstraat volgen, maar linksaf (= rechtdoor) in de “Kijkverdrietstraat” tot aan de Lange Nieuwstraat.
Rechtsaf tot aan het kruispunt en links de Polderstraat richting... POLDERS!!! Aan het gevaarlijke kruispunt
van de Kronenhoek rechtdoor, langs de Statenboomweg tot aan een T-weg: rechts de Hoogeweg volgen.
Aan het einde links “omhoog” en rechtdoor, door de mooie, met bomen omzoomde Beerweg tot we 1 km
verder scherp rechtsaf draaien en “op en af” tot 300 m vóór Graauw, waar we rechtsaf volgen. Verder
nemen we de 1e links en een eind verder nemen wij rechts tot aan de Scheldedijk, en meteen starten wij een
‘vrije vlucht’ waarvan de beschrijving hieronder staat, en die eindigt aan het begin van de Petrusstraat.
Op het einde van deze straat fietsen wij rechts in de Langestraat, en wat verder nemen wij de 1e links (de
Zorgdijk) die ons op de Muggenhoek brengt. We fietsen er rechts weg tot de weg van Kieldrecht naar Doel,
waar een tweede vrij gedeelte begint langs de Verrebroekse haven tot het kapelletje in de Oud
Arenbergstraat. We rijden daar linksaf achter Verrebroek door, tot we – voorbij Verrebroek – op de grote
baan naar Vrasene komen. Over de expresweg onmiddellijk rechtsaf en er langs tot aan de nieuwe brug.
Linksaf tot de grote weg: even rechts, dan links langs de Zijpstraat tot Groot Laar. Rechtsaf en steeds
“rechtuit” langs Laarstraat, Baarstraat, ‘s Hondstraat en Beekstraat tot in ‘t lokaal Afstand: 61 km.

gwA: Paal – Prosperpolder, 74km
Ommetje(s):
Ons enig ommetje situeert zich even voor Graauw. Waar de gw rechts fietst in de Middelweg, nemen wij
nog even rechtdoor, om verder links naar Graauw te fietsen. Op de grote weg rechtdoor en bij de volgende T
op de Oude Graauwse dijk links. Bij de volgende T rechts meedraaien, en bij de volgende T opnieuw rechts
op de Zeildijk en verder naar de Roverbergsestraat.
Steeds rechtdoor en verder links en rechts tot aan de Lange Nieuwstraat waar wij rechts fietsen naar
Kruispolderhaven. Hier links naar den dijk waar het vrije gedeelte begint dat eindigt aan de Petrusstraat : 71
km.
Vrije gedeelte(s):

1) Vanaf Kruispolderhaven (sr) of Paal (gw) tot de Petrusstraat.
2)

Aan de Muggenhoek naar de baan van Kieldrecht naar Doel toe, die wij links inslaan. Wij
vervolgen nu de Pillendijk tot wij aan een T rechts meedraaien langs de nieuwe dokken. Verder
rechtsweg in de Oud Arenbergstraat, waar het vrije gedeelte eindigt aan het gekende kapelletje.

