jaarprogramma 2020
Datum: Dinsdag 21 juli 2020 – Nationale Feestdag

gwB: Halfeind – Doel, 77 km
Doel kwam de voorbije decennia geregeld in het nieuws, soms met het doemscenario van totale verdwijning,
dan weer met nieuws over een volledige of deelse heropleving. Wat het uiteindelijk zal worden kan op dit
ogenblik wellicht niemand met zekerheid voorspellen. Alhoewel Blijf Fit vele jaren uit Doel is weggebleven bij
haar wekelijkse fietstochten, brengen wij vandaag opnieuw een bezoekje aan dit dorp en ontdekken
mogelijk ook nog onbekende plekjes tijdens de rit.
In Kemzeke verlaten we de Provinciale baan en fietsen ©1 langs de Astweg naar de Loeverstraat om dan via
de klassieke weg Het Kalf te bereiken. Halfweg den Eeckberg draaien we het Cappaertstraatje in waarna we
kriskras de polderwegen volgen en het Spaanskwartier ©2 opzoeken. We volgen richting Kieldrecht, maar
aan de Kronenhoek slaan we af en op het 1e kruispunt over de grens bereiken we HALFEIND waar we
rechtdoor vervolgen langs Statenboom en daar de Kielweg inrijden.
Langs de Schelpstraat en enkele minder bekende wegen verlaten we Nieuw-Namen ©3 om dan, opzij van
Graauw, aan de Koninginneweg nabij de Schelde te komen. We voelen ons een 7-tal km vrij langs de
Scheldedijk, maar voorbij Emmadorp moeten we verplicht rechtsaf aan de Petrusstraat, aangezien we de
werfzone bereiken voor de aanleg van de Hedwige-Prosperpolder, werken die in het voorjaar zijn gestart.
We brengen een groet aan ‘Den Angeluus’ en ©4 via de West- en de Oostlangeweg komen we in Ouden
Doel, waar we opnieuw afslaan naar de Scheldedijk. Rechts van ons merken we het ontpolderde
natuurgebied ‘Doelpolder Noord’ en even later fietsen we helemaal rond de kerncentrale. We komen dan in
DOEL en kunnen vaststellen wat de toekomstonzekerheid en de leegstand in dit dorp hebben veroorzaakt.
We keren terug langs de Blikken, opzij van het gedempte Doeldok, en via een rustige dijk-fietsweg bereiken
we Oud Arenberg en aan het kapelletje slaan we af naar Drijdijk. Daar de Bralstraat in en via de Verrebroekse
Dijk en het Zwaantje komen we bij de Zalegemdijk. Over de E34 rijden we ©5 langsheen de Watergang naar
Duikeldam waar we de Lammerstraat nemen om daarna pal westwaarts te fietsen langs Klein Laar-, Zijp-,
Smout- en Doornstraat, tot de Bunderstraat ons zicht geeft op het einde van de rit in Sint-Pauwels.

gwA: Halfeind – Doel, 88 km
Ommetjes: 1. Langs de Willem Hendrikstraat komen we in Zandberg, volgen naar Graauw en 14 km ‘vrij’
komen we noordwaarts in Kruispolderhaven en aan de Scheldedijk richting Emmadorp.
2. Aan Klein Laar draaien we de Steenbeekstraat in en blijven opzij van Nieuwkerken om via de
Poelstraat, de Roskam en het Geinsteinde terug aan te sluiten.

Vrij gedeelte:
‘Groepstijdrit’ (let op, er staan onderweg géén wegenwachters) van de Koninginneweg (gwB) of van Graauw
via Kruispolderhaven en Paal (gwA), langs de Scheldedijk en de Petrusstraat tot de kerk van Prosperpolder.

gwC: Halfeind - Doel, 60 km
We volgen het B-parcours en snijden hier en daar wat af: ©1: Geen ommetje van de Aststraat. ©2: We

bollen naar Fort Bedmar en volgen, voorbij Halfeind en bovenop de landsgrens, het 4 km lange
fietspad op de Koningsdijk. ©3: Een kortere weg leidt ons naar de Vercauterenweg en de
Scheldedijk. ©4: Geen ommetje, maar direct naar Ouden Doel. ©5: Geen Watergang maar langs
Vosstraat en Samelstraat recht naar centrum Sint-Gillis en Doornstraat.
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