jaarprogramma 2019
Datum: zondag 25 augustus 2019

gwB: Kampen – Luntershoek, 75 km
Via de Provinciale Baan, over Kemzeke en voorbij de Tromp, fietsen we de Belgisch-Nederlandse grens over
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nabij Kapellebrug © . We verlaten de N290 en rijden tot Sint-Jansteen en doorheen het industrieterrein.
Zodra we de N258 bereikt hebben nemen we de parallelweg en volgen die voorbij Absdale tot het rondpunt
“Drieschouwen”. We slaan hier af naar Axel via Kinderdijk en eens we de dorpskern achter ons gelaten
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hebben, blijven we rechtdoor fietsen via de Vaartwijk © tot in Magrette. Hier verlaten we de hoofdweg om
via een kronkelende dijk en dan de kaarsrechte Groeneweg richting Reuzenhoek te fietsen. Enkel ter hoogte
van Zaamslag moeten we een lusje maken om de grote weg over te steken. We vervolgen langs de
Reuzenhoeksedijk en slaan af via Val naar De Griete. We komen nu aan de weg langsheen de Schelde, de
Eendragtweg, die we volgen tot het gemaal Kampen. Hier fietsen we de Hooglandpolder in en komen in
Strooienstad om dan via de mooie Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder in KAMPEN te komen.
We volgen even de Campensedijk maar richten ons dan op Vogelfort en Vogelwaarde om, steeds zuidwaarts
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rijdend, in LUNTERSHOEK te komen. Een klein wegje voert ons naar de Nieuwe Zeedijk © en langsheen de
mooie kreek van het Groot Eiland. Via de Reigersbossestraat stevenen we langs Kijkuit af op het rondpunt,
waar we de parallelweg nemen tot aan de vroegere manège. Hier via de Heidestraat terug naar Belgische
bodem en langs de Kemel bereiken we de Hellestraat, die we volgen tot aan de expresweg. We gaan er over
en volgen de Kiekenhaag om dan langs de Potaarde en de Kwakkel terug te keren naar onze 2e (?) thuis bij
“Den Decker”.

gwA: Kampen – Luntershoek, 85 km
Ommetje:
Wij blijven aan het Gemaal Kampen rechtdoor rijden langsheen de Scheldedijk tot in Kreverhille. Hier
verlaten we de Scheldedijk en nemen wat verder de Oostdijk die we steeds rechtdoor volgenen en, opzij van
Kloosterzande, over gaat in de Zoutlandsedijk. Tenslotte brengt de Koningsdijk en dan de Polderdijk ons
terug op het parcours in Strooienstad.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf het rondpunt voorbij het industrieterrein van Sint-Jansteen de parallelweg volgen richting
Absdale tot aan het rondpunt Drieschouwen (Axel). Opletten aan het rondpunt voorbij Absdale!
2. Vanaf De Griete tot aan Gemaal Kampen (gwB) of tot Kreverhille (gwA).

gwC: Van Kluizendijk tot Sasdijk, 60 km
Starten doen we langs de Baarstraat en we nemen na de Grouwesteenstraat de Baulooweg. Onze klassieke
weg leidt ons onder de E34 door en we komen in de KLUIZENDIJKSTRAAT, de 1e van de vele “dijk”-straten
die we vandaag aandoen. Voorbij Het Kalf zitten we al op de Klingedijkstraat en opzij van De Klinge fietsen
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we naar Kapellebrug en sluiten aan op het parcours © .

©2 Voorbij Axel rijden we niet tot in Magrette maar slaan voordien af op de Plattedijk die aansluiting geeft
op de Zaaidijk. Even Steenovens op en jawel, de Pouckedijk wacht ons al op en aansluitend fietsen we langs
de Boschkreek op de Oude Zeedijk. De Catharinastraat verstoort even ons dijkgevoel, maar gelukkig is daar
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al snel de SASDIJK die ons in Luntershoek terug op het parcours brengt met de Nieuwe Zeedijk © .
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