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gwB: Zestigvoet – Gemaal Kampen, 76km
Langs Beekstraat, Grouwesteen en Heerweg rijden we achter de kerk van Kemzeke naar de “Rust Wat” en de
Reepstraat naar ‘t Kalf. Rechtsaf voorbij ons bestuurslid Marc De Cauwer linksaf. Na een “links-rechts”
komen we op de weg De Klinge-Kieldrecht. Linksaf en wat rechts naar de kerk van De Klinge (11). Rechtsaf
door “Clinge-dorp”; uiteindelijk gaan we even verder – ter hoogte van “Zeegat” - rechtsaf naar ZESTIGVOET:
één van die mooie kreken in het Nederlandse poldergebied.
Verder “links-rechts” en 2 km verder nog eens “links-rechts”: de Louisastraat en eerste straat linksaf (aan het
kruispunt) naar EMMAHAVEN (23). Een stukje “vrij fietsen” … langs de dijk … tot… “den berg” van
WALSOORDEN (34). Aan de betonfabriek links, en wat verder aan het kruispuntje rechts. Onder de N60 en
dan rechtsweg en steeds rechtdoor langs de Noordstraat en de Perkstraat tot aan de Scheldedijk.
Een tweede keer “vliegwerk” en weer de dijk volgen via Zeedorp naar en tot “den berg” van GEMAAL
KAMPEN (45). Juist vóór Gemaal Kampen links- en rechtsaf: de dijk van de Kleine Hengstdijkpolder volgen.
Links de mooie dijk opdraaien tot “Oude Stoof”. We rijden er rechtsaf en wat verder nog eens rechtsaf: let
op de mooie boom op de middenberm! Zo komen we op de grote baan Hengstdijk-Vogelwaarde. We fietsen
voorbij De Vogel, door Vogelwaarde (51) tot het rond punt van de weg Zaamslag-Ter Hole. Rechtdoor en
vóór Luntershoek linksaf: wéérom zo ’n prachtig wegje met een schitterende kreek! Voorbij de Vijfhoek gaat
het rechtsaf en wat verderop links-rechts, zodat we na 60 km in Absdale belanden. Via de Oude
Ferdinandusdijk naar (Hollandse) Heikant en Hellestraat. De expresweg oversteken via de
gemeenschappelijke brug E34/N49; langs de Kiekenhaag, het industrieterrein en de gelaagputten (Blauwe
Wegel) naar Kemzeke en Sint-Pauwels: 76 km.

gwA: Zestigvoet – Gemaal Kampen, 85km
Ommetje(s):
Aan het watergemaal Kampen verlengen wij het vrij gedeelte tot juist voor de Griete. Hier linksaf, en wat
verder rechtslinks. Daarna de eerste links: de Kamperseweg. Halfweg rechtsaf via de Leeuwensteenweg
richting Poonhaven. Op het einde links weg en we zijn in Poonhaven, waar wij rechts koers zetten naar
Keizerrijk en Vogelfort. Hier sluiten we aan op het parcours van de gewone rit : 85 km.
Vrije gedeelte(s):
1.

Vanaf Emmahaven tot op de "berg" van Walsoorden.

2.

Vanaf de Perkstraat tot op de "berg" aan Gemaal Kampen (gwB) of tot juist voor de Griete (gwA).

3.

Van Luntershoek langs het Groot Eiland, en verder door de Franse straat, en op het einde ervan rechts tot
aan de hoofdbaan nabij Absdale.
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