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gwB: Griete – Patrijzenhoek, 77 km
1

Via de provinciale baan komen we in Hulst dat wij gedeeltelijk rondrijden langs de gekende ring © . Verder
zoeken we het fietspad op in de Hontenisseweg en dan slaan we af naar Molenhoek. Via enkele dijkwegen
komen we aan de N689 die we volgen tot voorbij Kuitaart waar we afslaan en op het fietspad naar
2

Kloosterzande uitkomen © . We fietsen er rondom langs de Tasdijk en richten ons dan op Ossenisse en
Zeedorp. Vanaf hier gaat het in een ‘aangepaste’ vaart tot de laatste straat vóór GRIETE.
Als óók de laatste fietser is aangesloten èn bekomen, rijden wij terug de polder in om ter hoogte van het
oude schoolgebouw af te slaan in de Kamperseweg tot voor de Julianahoeve. Daar fietsen we naar
3

Poonhaven en verder naar Keizerrijk en Vogelfort © , waar een mini kasseibaantje ons tot even boven
Vogelwaarde brengt. We dwarsen de weg en fietsen via de prachtig kronkelende Margaretsedijk. Vóór
Terhole nemen we de Havendijk en kiezen dan voor PATRIJZENHOEK. De dijk achterdoor en we rijden
voorbij het Groot Eiland in een vrij gedeelte tot aan de lichten van Hulst.
Langs de parallelweg richting Absdale, maar zover gaan we niet. We slaan af in de Polderstraat en zoeken
Heikant op. De Nieuwe Ellestraat gaat aan de landsgrens over in de (Belgische) Ellestraat en als we steeds
maar rechtdoor blijven volgen komen we zó aan de E34. Over de viaduct naar de Kiekenhaag en via de
Potaarde en de IJzerhandstraat belanden we aan het Lijkvelde en terug in Sint-Pauwels.

gwA: Griete – Patrijzenhoek, 88 km
Ommetje :
Opzij van Kloosterzande fietsen we om via de Noordstraat en rechtdoor naar de Scheldedijk aan de
Perkstraat. We blijven de dijk volgen voorbij Griete tot in Othene. Daar keren we via de Reuzenhoeksedijk
terug naar Val en het parcours.

Vrije gedeeltes:
1. Scheldedijk volgen

2.

! voor de gwB vanaf Zeedorp tot de laatste afslag vóór Griete
! voor de gwA vanaf de Perkstraat tot in Othene.

Vanaf Patrijzenhoek tot aan de verkeerslichten van Hulst.

gwC: Oude Stoof – Patrijzenhoek, 62 km
Ook wij starten vandaag richting Hulst, maar we volgen hiervoor de Beekstraat en verder de Bunderstraat
om Het Kalf en ook De Klinge te bereiken. Even over de grens slaan we in Clinge westelijk af en langs het
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Waterstraatje sluiten we op de ringweg aan © op het parcours.

©2 Onder Kloosterzande slaan we op de Tasdijk af naar de Plattedijk en naar OUDE STOOF. Even verder
3
komen we opzij van Hengstdijk in Vogelfort © en sluiten terug aan op de route.
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