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gwB: Oude Sluis – Paal, 61 km
Deze rit vertrekt langs de Beekstraat en dan een hele tijd rechtdoor NO-waarts, over ’t Hoogeinde tot aan de
watergang. We draaien af naar het viaduct en aan een mini-rondpunt niet al te ver van Meerdonk volgen we
richting Verrebroek. Langs een krinkelend wegje rijden we langsheen het centrum en we dwarsen de grote
weg om Spaans Fort en de Verrebroekse Blikken langs te rijden. Het is weeral prachtig fietsen over smalle,
winderige dijken ... wie kan er en wie wil er genieten!
Aan 't kapelletje van Oud Arenberg zal er weerom gewriemel zijn want 't is een stukje vrij fietsen langs de
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helling van de Middenstraat © tot aan de weg Kieldrecht-Doel, juist vóór Saftingen. Na de "hereniging"
rijden we richting Kieldrecht en nemen de weg naar OUDE SLUIS. Hier even links-rechts en we zijn in de
Petrusstraat, waar een tweede vrij gedeelte begint tot aan de dijk en verder tot in PAAL.
In Paal steken we door naar de Duivenhoek en jawel, een dèrde kans om even vrij de benen te strekken tot
in Graauw. We verlaten de hoofdbaan langs de Willem Hendrikstraat tot we aan de Vlaamsche kreek scherp
links opdraaien. Over een met bomen omzoomde weg houden we steeds dezelfde richting aan, fietsen de
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baan Kieldrecht-De Klinge over en komen aan de Grote Geule. © Aan de Lange Nieuwstraat is Meerdonk
ons volgende doel en vóór het centrum draaien we af naar Turfbanken. Langs de Krekeldijk kunnen we
genieten van het zicht op de Geul waar we rondom fietsen. Voorbij Marc's “Fashionshop" komen we aan Het
Kalf en via de Hol- en de Holdamstraat nemen we nog de Ast- en de Heerweg om Sint-Pauwels te bereiken.

gwA: Oude Sluis – Paal, 73 km
Ommetje :
In Paal fietsen we rechtdoor langs de dijk tot aan het monument van de watersnood. Hier naar Kruisdorp en
binnendoor naar de weg die ons tot het centrum van Graauw en terug op het parcours brengt.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf het kapelletje aan Oud Arenberg tot aan de weg van Kieldrecht naar Doel, juist vóór Saftingen.
2. De Petrusstraat volgen tot de Scheldedijk en dan langs de dijk tot het binnenrijden van Paal (gwB) of
tot het monument van de watersnood (gwA).
3. Vanaf de weg naar Graauw voorbij Kruisdorp (gwA) of vanaf Duivenhoek (gwB) de hoofdbaan blijven
volgen tot het binnenrijden van Graauw.

gwC: Oude Sluis – Nieuw-Namen, 55 km
1

We volgen het parcours tot de Middenstraat © waar we ‘de polder’ indraaien en de OUDE SLUISstraat
helemaal ten einde rijden; even links-rechts en via de Petrusstraat komen we aan de dijk die we volgen tot
de Vercauterenweg. Daar slaan we zuidelijk af, blijven volgen tot NIEUW-NAMEN en komen op de baan
Kieldrecht-De Klinge. Aan de eerstvolgende afslag draaien we af naar de Grote Geule en zijn we terug op het
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parcours © .
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