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gwB: De kassei is weg, 74 km
Vanaf de parking fietsen we naar de Beekstraat en steeds rechtdoor langs de Baarstraat en verder de
Laarstraat tot we de Zijpstraat inslaan naar Groot Laar. Daar zoeken we de Zalegemdijk op en draaien over
de E34 direct af om parallel met deze Expresweg via de Schoorstraat aan het Polderhuis te komen. We slaan
af naar Verrebroek waar we langs het Spaans Fort en verder Drijdijck de vogelspotters kunnen gadeslaan.
1
Aan het kapelletje rijden we via de helling van de Middenstraat © tot de rand van het havengebied en
2

draaien even voor Saftingen af op de weg naar Kieldrecht. Wat verder gaan we de Oude Sluisstraat © in die
ons aan de Muggenhoek brengt. Even een dijkje over en meteen zitten wij in de Petrusstraat, om zo
3
“Dé Dijk” te bereiken. We zetten hier ons vrij gedeelte verder langs Paal © en tot een eind voorbij
Kruispolderhaven aan het monument van de watersnood waar wij wachten tot de groep voltallig is.
We fietsen van de dijk weg en via de parallel gelegen Lange Nieuwstraat komen we aan de Duivenhoek en
4
daar binnendoor terug in Paal © . Hier gaan we de weg naar Graauw op maar niet voor lang want we rijden
schuin links omhoog en volgen de Dwarsstraat naar de Princesseweg. Enig draaien en keren brengt ons op
de weg naar Nieuw-Namen en min of meer rechtdoor komen we aan de “Belgische” Lange Nieuwstraat. Hier
merken we opnieuw dat DE KASSEI WÉG IS. Dus geen gedaver en op het einde blazen we uit langs Het Kalf
tot aan ’t Hol, waar ook de kassei wèg is. Nog even langs Rustwat en via de Grouwesteen terug naar het
lokaal na een kasseiloze rit.

gwA: De kassei is weg, 87 km
Ommetje:
In het vrij gedeelte rijden we het monument van de watersnood voorbij tot het haventje van Walsoorden.
We slaan er af en draaien terug naar Kruisdorp om via de Schapendijk even op de N689 te komen. De 1e
afslag in Kuitaart nemen we en we rijden tot in het centrum van Lamswaarde. Daar gaat het steeds
zuidwaarts tot we afslaan naar Scheldevaartshoek, waar ook wij afbuigen naar Duivenhoek.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf de Petrusstraat rechtdoor naar de Scheldedijk. We volgen deze tot het monument voor de
watersnood (gwB) of tot in Walsoorden (gwA).
2. De Lange Nieuwstraat tot aan de T-weg niet ver van De Klinge. OPGELET voor de oversteek van de baan
nabij Meerdonk.

gwC: De kassei is weg, 61 km
1

We volgen het parcours tot aan de helling van de Middenstraat © en rijden daar rechtstreeks naar de Oude
2

Sluisstraat © .
3

4

Ons “vrij gedeelte” eindigt in Paal © waar we ook terug op het parcours komen © .
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