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gwB: Polderrit, 73 km
We verlaten Sint-Pauwels langs de Zandstraat en volgen de provinciale baan tot de vroegere Wal, waar we
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naar de Kemel fietsen © en daar Heikant volgen. Verder tot Absdale waar we via het nieuwe complex de
baan kruisen en langs de Fransestraat en andere POLDERwegen naar en rond het Groot Eiland fietsen. Aan
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Vijfhoek slaan we af en komen via de Groot Cambrondijk op de baan naar Vogelwaarde © .
Het blijft dezelfde richting uitgaan tot in Vogelfort, waar we naar Oude Stoof fietsen en de mooie dijk vlakbij
het water volgen tot we aan de eerstvolgende straat afslaan om langs de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder
Gemaal Kampen te bereiken.
Is iedereen er klaar voor ? Vooruit met de geit en via Zeedorp, Knuitershoek en de buurtschap Kreverhille
vliegen we naar het einde van het vrij gedeelte tot de Perkstraat in Perkpolder.
Aan de wegen is er in Perkpolder de jongste jaren wel wat ‘gesleuteld’ en we volgen dus de Noordstraat om
aan de rand van Kloosterzande onder de N689 door te rijden naar Kruisdorp en de Lange Nieuwstraat.
Helemaal ten einde zijn we in Kruispolderhaven, waar we naar de dijk afdraaien en erlangs rijden tot Paal.
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Nu op weg naar Graauw © en we blijven er opzij van om binnendoor en parallel met de dijk langsheen
Emmadorp te fietsen. We slaan af aan de (A.? of M.?) Vercauterenweg naar Nieuw-Namen en steken door
naar de kaarsrechte weg Kieldrecht - De Klinge. We verlaten deze weg om langs de Grote Geule onze eigen
Lange Nieuwstraat op te rijden en ze helemaal ten einde te rijden (let op bij het oversteken aan de
Polderstraat in Meerdonk !) tot tegen De Klinge. Als iedereen weer ‘bij’gekomen is vatten we het laatste
deel van onze rit aan en rijden langs Het Kalf en de Reepstraat naar de Houtvoortstraat. Steeds rechtdoor
volgend komen we in de Bunderstraat en we rijden Sint-Pauwels en een beetje verder ons lokaal binnen.

gwA: Polderrit, 84 km
Ommetje: Voorbij de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder fietsen we langs de Zuiddijk tot in Kampen, waar
we afdraaien naar Keizerrijk. Daar slaan we af naar Poonhaven en keren dan terug noordwaarts tot de
Oudendijk. We starten het vrije gedeelte op deze parallelbaan van de dijk en draaien af naar de Scheldedijk,
daar waar de Oudendijk naar links afbuigt. We vervolgen het vrij gedeelte tot in Perkpolder.

Vrije gedeeltes:
1. Langs de Scheldedijk vanaf Gemaal Kampen (gwB) of de Oudendijk (gwA) tot de Perkstraat.
2. Vanaf Graauw : over de Graauwse Kreek en 1e links, de Middelweg. Aan een T rij je rechts-links en
daan steeds rechtdoor op de Parallelweg richting Emmadorp. Voorbij Emmadorp de 2e rechts
(Vercauterenweg) volgen tot het binnenrijden van Nieuw-Namen
3. De Lange Nieuwstraat tot het einde, maar opletten bij de oversteek nabij Meerdonk.

gwC: Polderrit, 60 km
We verlaten Sint-Pauwels langs de Zandstraat naar Kemzeke waar we via de Nieuwstraat naar Stekene
rijden. Aan Oost Eindeken slaan we af en komen over de E34 in de Hellestraat. Steeds rechtdoor zitten we
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aan de Kemel © op het parcours en komen in Absdale.

©2 Voorbij Vogelwaarde bollen we het direct rechts af langs de Zuidweg onder Pauluspolder door en steken
de baan naar Hulst over naar de Hoefkensdijk. We fietsen onder Lamswaarde door tot in Roverberg waar we
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de Kruispoldersedijk nemen om via de Graauwsedijk in Graauw op het parcours aan te sluiten © .
-126-

