jaarprogramma 2020
Datum: zaterdag 13 juni 2020

gwB: Paulus, Petrus, Prosper, Hedwige en Emma, 79 km
Wij vertrekken langs de provinciale baan naar Kemzeke en steeds rechtdoor tot de grens. Hier linksweg door
Sint-Jansteen en verder naar de fietstunnel te Hulst. Wij blijven tegen de N290 fietsen tot wij er van weg
moeten. Zo komen wij op de Havendijk en wat verder kruisen we de weg naar Zaamslag, waarna we op zoek
gaan naar PAULUSpolder. Van hieruit komen we in Vogelfort en we vervolgen aan de noordzijde van De
Vogel naar Hengstdijk. Dit mooie gebied blijven we volgen tot boven Kuitaart, waar we de N689 dwarsen en
via de Schapersdijk en de Kruisstraat aan de Scheldedijk komen bij het monument van de overstroming van
1953. Dit is het begin van een vrij gedeelte langs Paal tot voorbij EMMAdorp, waar wij de Vercauterenweg
nemen. We volgen de Zorgdijk ©1 en nadien de Hertog Prosperstraat, dwarsen de PETRUSstraat en komen
voorbij PROSPERpolder, waarna we langsheen het HEDWIGE-PROSPERproject fietsen. Deze pas gestarte
werken omvatten – als natuurcompensatie voor de Scheldeverdieping – de realisatie van een nieuw
natuurgebied tussen de af te graven Scheldedijk en een nieuwe, reeds deels uitgevoerde ringdijk. Terug aan
de Scheldedijk, rijden we langsheen de kerncentrale en via de Oostlangeweg bereiken we Saftingen en de
Nieuw-Arenbergstraat. Enkele kilometers verder kiezen we pal zuid om ©1 langs de Hertogenstraat het
natuurcompensatiegebied Drijdijk te bereiken. Ook het Spaans Fort is natuurgebied geworden maar even
later verlaten we “de natuur” en rijden op de weg Kieldrecht-Vrasene ©2 over de E34. We draaien kort af
naar de Vliegenstal en blijven opzij van Vrasene om aan Bautenshoek via de Kriekelaarstraat naar Drielinden
en rond Nieuwkerken te rijden. Steeds rechtdoor nu en langs de Roskamstraat en het Geinsteinde komen we
terug aan de Dries van Sinpals.

gwA: Paulus, Petrus, Prosper, Hedwige en Emma, 90 km
Ommetje: Aan Vogelfort gaat het links naar Keizerrijk. Daar de Campensedijk op tot juist voor Kampen waar
wij afdraaien en aan ’t Hellegat uitkomen. Heel even langs de dijk tot het Gemaal Kampen waar wij afslaan
en de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder opdraaien. Aan de Koningsdijk bollen we naar Oude Stoof en
verder door naar Hengstdijk, waar wij terug op het parcours komen.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf het monument voor de slachtoffers van de watersnood langs de dijk tot aan de
Vercauterenweg, de eerste straat voorbij Emmadorp.
2. Vanaf de infokeet van het Hedwige-Prosperproject de nieuwe ringdijk volgen en op de Scheldedijk
rechtsaf tot het 1e rondpunt aan de kerncentrale Doel.

gwC: Paulus, Petrus, Prosper, Hedwige en Emma, 62 km
We fietsen via Klapdorp en de Bormte naar Stekene en nemen daar de Potaarde om via de Kiekenhaag onder
de E34 te rijden. Aan het eind van de Ellestraat slaan we af en komen in Sint-Jansteen waar we naar de
fietstunnel te Hulst rijden. We blijven de grote baan volgen op de Parallelweg maar dwarsen de baan aan het
rondpunt even voorbij Hulst. Naar Terhole nu en we volgen de weg naar Molenhoek en Scheldevaartshoek.
We steken door naar Graauw en komen aan de Scheldedijk tussen Paal en Emmadorp. Aan de
Vercauterenweg slaan we af naar de Zorgdijk, waar we oostwaarts rijden naar de Petrusstraat en zo de
Hedwigepolder links laten liggen. Aan de Oud-Arenbergstraat ©1 zitten we op het parcours tot in Verrebroek

©2 waar we de weg Kieldrecht-Vrasene kruisen en steeds rechtdoor naar de Zalegemdijk rijden. Over de E34
en via de Duikeldam komen we in de Blokstraat waar we in Sint-Gillis belanden. Daar fietsen we langs de
Gaversstraat en verder langs de Twistkapellekes terug naar ons clublokaal.
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