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gwB: Paulus, Petrus, Hedwige en Emma, 76km
Wij vertrekken langs de provinciale baan naar Kemzeke, en steeds rechtdoor over de N49 tot de
grensovergang. ierH
iHier linksweg naar ’t Steen, en verder naar de lichten van Hulst. Wij blijven tegen de N60 fietsen tot wij er
noodgedwongen links van weg moeten. Zo komen wij op de Havendijk en wat verder kruisen we de weg
naar Zaamslag. Op een T links, en verder de 2e rechts op zoek naar PAULUSpolder. Van hieruit zoeken wij de
Vogel op en wij fietsen door Hengstdijk en verder langs de noordelijke kant van de Vogel tot wij terug de N60
bereiken. We kruisen de N60 en nemen dan de eerste straat links. Vervolgens T. RA, richting Kruispolder en
dan weer de eerste links tot aan de Scheldedijk aan het monument van de overstroming van 1953. We
beginnen er aan een vrij gedeelte langs Paal en EMMAhaven, en er voorbij nemen wij de Vercauterenweg. In
tegenstelling tot wat we normaal doen nemen wij bij het volgende kruispunt links, en een eind verder gaat
het terug links langs de Zeedijk van de Prosperpolder. Zo komen wij terug aan de dijk uit voor een tweede
vrij gedeelte dat ons voorbij de Fazanterie brengt, en daarna in de Engelbertstraat door de betwiste
HEDWIGEpolder tot terug tegen de dijk aan de PETRUSstraat.
Links naar PROSPERpolder, en bij het kruispunt rechts de Langestraat. Even verder rechts en we komen opzij
van de Muggenhoek uit. Hier richting Kieldrecht, even links naar Doel toe, maar aan het volgend kruispunt
terug rechts. Steeds rechtdoor nu naar de Verrebroekse blikken en het Wijksken. Over de N49 links en wat
verder rechts naar de Vliegenstal. Opzij van Vrasene weg en verder rechtsweg in de Buitenstraat. We kruisen
de N451 en op het einde links in de Steenbeekstraat. Steeds rechtdoor naar de Zevenhoekstraat; verder naar
de Poelstraat, de Roskamstraat en het Geinsteinde om via de Beekstraat den Dries van Sinpals te bereiken na
76 mooie km.

gwA: Paulus, Petrus, Hedwige en Emma, 87km
Ommetje(s):
Aan het Vogelfort gaat het links naar Keizerrijk. Daar de Campensedijk op tot juist voor Kampen waar wij
links wegfietsen, en na een T naar rechts aan ’t Hellegat uitkomen. Heel even langs de dijk tot het Gemaal
Kampen waar wij rechts afslaan. Aan de volgende T weer naar links, en verder tweemaal rechts mee. Op een
T terug rechts naar de Oude Stoof, waar wij links fietsen richting Hengstdijk. Hier komen wij terug op het
parcours van de gewone rit. Totaal: 87 km.
Vrije gedeelte(s):
1.

Vanaf het monument voor de slachtoffers van de watersnood langs de dijk tot aan de Vercauterenweg
(eerste straat voorbij Emmahaven).

2.

Vanaf het einde van de Zeedijk van de Prosperpolder langs de dijk voorbij de Fazanterie op weg naar Doel.
e
Voorbij de 90°-bocht de 1 rechts: de Engelbertstraat. Op het einde aan de dijk links tot de Petrusstraat, die
we links in fietsen. Einde van het vrij gedeelte aan het kruispunt van de Petrusstraat opzij van
Prosperpolder
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