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gwB: Paal – Prosperpolder, 66 km
Vanaf de parking rijden we naar de Beekstraat en rijden via de Grouwesteen en de Heerbaan naar Kemzeke.
Achter de kerk naar “Rustwat” en de Reepstraat om dan onder de E34 door te rijden en Het Kalf en even
verder de Geul te bereiken. Via slechts enkele meters kasseien komen we in de Kijkverdrietstraat en aan de
Lange Nieuwstraat slaan we rechtsaf om aan het 1e kruispunt terug af te slaan, steeds rechtdoor te volgen en
langs de Statenboomweg aan de Hoogeweg te komen.
Via de mooie, met bomen omzoomde Beerweg en enig draaien en keren komen we tot vóór Graauw, waar
we de Middenweg volgen tot aan de Scheldedijk in PAAL. Meteen starten wij een ‘vrije vlucht’ die eindigt
aan het begin van de Petrusstraat.
Even verder brengen we een bezoekje aan PROSPERPOLDER en zoeken de Muggenhoek op voor de start van
een tweede vrij gedeelte langsheen de Waaslandhaven tot het kapelletje in de Oud Arenbergstraat. We
draaien daar in en rijden achter Verrebroek door, tot we op de grote baan naar Vrasene komen. Over de
expresweg onmiddellijk rechtsaf en we blijven er langs tot aan de Zalegemdijk waar we linksaf volgen en
langs de Zijpstraat tot Groot Laar rijden. Nu gaat het steeds “rechtuit” langs Laarstraat, Baarstraat,
‘s Hondstraat en Beekstraat tot in ’t lokaal.

gwA: Paal – Prosperpolder, 76 km
Ommetje: Ons ommetje situeert zich even voor de Graauwse Kreek. Waar de gwB rechts langs de kreek
fietst, nemen wij nog even rechtdoor naar Graauw. We dwarsen de grote weg en komen een eind verder via
de Oude Graauwse-, Schenkel- en Vitshoekdijk in de Roverbergsestraat.
Steeds rechtdoor en verder links en rechts tot aan de Lange Nieuwstraat waar wij rechts fietsen naar
Kruispolderhaven. Hier gaat het links naar den dijk en verder naar Paal.

Vrije gedeeltes
1) Vanaf Kruispolderhaven (gwA) of Paal (gwB) tot de Petrusstraat.
2) Aan de Muggenhoek naar de Nieuw Arenbergstraat toe, die wij links inslaan richting Doel. Wij rijden
beneden, langs het intussen deels gedempte Doeldok naar de Middenstraat en verder rechtsweg in
de Oud Arenbergstraat, waar het Vrij gedeelte eindigt aan het gekende kapelletje.

gwC: Naar Prosperpolder, 46 km
Wij rijden langs de Beekstraat tot aan de Bunderstraat en fietsen van daaruit naar Het Kalf. Eens Meerdonk
voorbij gaat het via de Molenhoekstraat rechtstreeks naar Kieldrecht, waar we de Nieuw Arenbergstraat
nemen tot Muggenhoek. Hier zoeken we de Langestraat op en dan vereren we het vlakbij gelegen
PROSPERPOLDER met ons bezoek. Via de kortste weg nu naar Pillendijk om dan aan het kapelletje van Oud
Arenberg even aan te sluiten op het parcours van gwB en achter Verrebroek door naar de grote baan naar
Vrasene te rijden. Hier fietsen we echter rechtdoor langs de Binnendijk en de Ruiterstraat naar Zalegemdijk.
Na de Zijpstraat volgen we de Samelstraat naar Sint-Gillis waar we de Bosstraat nemen om uiteindelijk onze
eindbestemming Sint-Pauwels te bereiken.
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