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gwB: Kruisdorp – Kieldrecht, 70 km
Van Sint-Pauwels naar Hulst langs de provinciale baan. We fietsen een stukje van onze oude winterrit, via
't Jagertje en Schuddebeurs naar Roverberg. Even verder bij een wegsplitsing links op de dijk richting
Lamswaarde. Aan het kruispunt voorbij het golfterrein rechtdoor en na wat bochtenwerk rechtsaf tot op de
weg van Kruispolderhaven naar het “tunneltje”. Linksaf en wanneer de baan even wat omhoog loopt
rechtsaf naar KRUISDORP.
We volgen links mee tot we aan de voet van de “helling van Walsoorden” staan. We vliegen erin, helemaal
langs de dijk voorbij Paal en Emmadorp ©1 tot verder de derde afslag en dat is de Petrusstraat. Hier verlaten
we de dijk en we fietsen rechtdoor, opzij van Prosperpolder en tot Oude Sluis, waar we afslaan naar
Saftingen. Nu naar de baan Doel-Kieldrecht, waar we er nog eens invliegen langs de klassieke weg tot het
binnenrijden van KIELDRECHT.
In Kieldrecht draaien we rond de kerk, nemen de Oud-Arenbergstraat en draaien aan het kapelletje af naar
Drijdijk waar we weerszijden mooi zicht hebben op de natuurgebieden. Langs het Spaans Fort bereiken we
Verrebroek waar we de grote baan dwarsen en rechtdoor onze rit verder zetten richting Meerdonk.
In Zandloper fietsen we langs de kreek “Twaalf Gemeet” en via de Zalegemdijk bollen we over de E34 naar
de watergang. We volgen deze even en gaan dan via Voshoek naar het Groot Laar en ’t Hoogeinde, om
steeds rechtdoor aan den Dries van Sint-Pauwels te arriveren.

gwA: Kruisdorp – Kieldrecht, 79 km
Voorbij ’t Jagertje slaan we af in de Hontenissestraat en volgen aan de overzijde van de N290 steeds de
Havendijk. Op een T slaan we af en bereiken Pauluspolder van waaruit we naar de zuidoever van De Vogel
fietsen. Als we deze oostwaarts volgen komen we onder Kuitaart door op Grootmoedersdijk, waar we boven
Molenhoek blijven en even verder terug aansluiten op het parcours en Roverberg bereiken.

Vrije gedeeltes
1. Vanaf Walsoorden tot aan de Petrusstraat.
2. Vanaf Saftingen tot aan het binnenrijden van Kieldrecht.

gwC: Emmadorp – Kieldrecht, 56 km
Op de Provinciale Baan slaan we in Kemzeke af naar ’t Hol en met een ommetje langs het industriepark
bereiken onder de E34 door Het Kalf. We slaan de Eeckbergstraat in en even voorbij Marc’s kledijmagazijn
fietsen we de polder in en bereiken De Klinge. We vereren ook de Nederlandse zustergemeente met een
bezoekje en via het Zeegat komen we op het fietspad naar Zandberg. We volgen even de Rotte Kreek,
waarvan het zicht ons belemmerd wordt door de dijk, en rijden de klim naar de Beerweg voorbij. De
eerstvolgende afslag nemen we wèl en komen zo via de Princesseweg in EMMADORP ©1 waar we aansluiten
bij het parcours dat ook óns in KIELDRECHT brengt.
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