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gwB: Petrusstraat – Scheldevaartshoek, 73 km
Vanuit Sint-Pauwels rijden we Kemzeke voorbij en langs de Kattestraat bereiken we het rondpunt vóór Het
Kalf. Hier fietsen we, parallel met de expresweg, tot aan het viaduct Vrasene-Verrebroek. We steken de
viaduct over en verlaten onmiddellijk deze drukke baan naar de Duikeldam. We komen dan in Meerdonk en
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daar leidt de Bloempotstraat © ons rechtdoor-rechtaan over de N451 en ten noorden van Drijdijk naar
Klein – en Oud Arenberg.
We vervolgen onze weg richting Doel en naar Saftingen maar juist vóór de
beruchte kasseien verlaten we deze oncomfortabele weg en zoeken de
PETRUSSTRAAT op. Halfweg deze straat merken we plotseling dat
sommigen zich “vrij” voelen en dat gevoel komt er voor iedereen tot aan de
dijk en verder voorbij Emmahaven en Paal tot in Kruispolderhaven.
We zijn weer samen en volgen even richting Kloosterzande, maar
Lamswaarde is dichterbij en opzij daarvan fietsen we langs de Ooststraat pal
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zuidwaarts en naar SCHELDEVAARTSHOEK. Even vóór Zandberg © gaan we
het fietspad op langs de grote weg en dan linksaf naar het Zeegat. Daar
kiezen we voor de kreek Zestig Voet tot de schietstand Statenboom.
Heel ver rechtdoor nu tot in Meerdonk, waar we via de mooie en soms
windrijke Dijkstraat tot aan De Grote Saleghemgeul rijden. Via Het Kalf over
de klassieke weg naar Kemzeke en langsheen de Grouwesteen bereiken we
Sint-Pauwels.

gwA: Petrusstraat – Scheldevaartshoek, 83 km
Ommetje: In Kruispolderhaven verlengen wij het vrij gedeelte tot het haventje van Walsoorden. Aan de
betonfabriek draaien we af naar Kruisdorp en verder mee tot de weg van Kloosterzande naar Graauw . In die
Lange Nieuwstraat komen we aan de Ooststraat weer op het parcours van de gwB.

Vrije gedeelte:
Vanaf het kruispunt Petrusstraat-Langestraat recht naar de Scheldedijk die we naar links helemaal volgen tot
in Kruispolderhaven (gwB) of tot in Walsoorden (gwA).

gwC: Sint-Korneliusstraat – Krekenhoek, 52 km
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Het parcours van de gwB volgen we tot even voorbij de Bloempotstraat © , waar wij níet Drijdijk, maar wèl
de Kieldrechtse “Grote Geule” opzoeken waar de SINT-KORNELIUSSTRAAT ons langs leidt. We blijven
dezelfde richting kiezen en komen zo aan wat we toch wel een geconcentreerde KREKENHOEK kunnen
noemen: de Vlaamsche Kreek, De Rotte Kreek en de Graauwse Kreek fietsen we langs of over en dat brengt
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ons in Zandberg © waar ook wij –zoals de A- en B-rijders – het fietspad langs de grote weg oprijden.
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