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gwB: Pauluspolder – Poonhaven, 76 km
Wij vertrekken langs de Zandstraat richting en rond Hulst op het gekende fietspad. We komen op de
Hontenissestraat ©1 en zo ook op het fietspad langs de weg Hulst-Perkpolder. Even verder steken we de
baan over en we bevinden ons op de Havikdijk, waarmee we de baan naar Zaamslag kruisen. Bij de volgende
T-weg kiezen wij voor de Margaretsedijk ©2 die ons naar onze eerste bestemming brengt: PAULUSPOLDER,
een verzameling van enkele huizen midden in het polderlandschap. We verlaten dit gehucht en zoeken
noordelijk de zuidkant van “De Vogel” op, waar het zéér fraai is om te fietsen.
Over de baan naar Vogelfort nu en steeds rechtdoor langs Keizerrijk recht naar POONHAVEN, nog zo ’n
typisch poldergehuchtje met slechts enkele huizen. Het gaat nu zo snel mogelijk naar de Scheldedijk ter
hoogte van camping “Hellegat”, waar het vrij fietsen kan beginnen langs de dijk tot in Othene. Eventjes gaan
we de Reuzenhoeksedijk op, maar wat verder slaan we af en fietsen steeds rechtdoor tot de baan naar
Terneuzen. Vóór Zaamslag draaien we 90° af tot even vóór Magrette waar we richting Steenovens kiezen.
Langs de Bosdreef ©3 en de Liniedijk komen we aan Kijkuit en vervolgen recht naar de N258, die we
dwarsen, om dan de Axelsestraat te volgen. We draaien scherp de Fortdijk op en komen van de Nederlandse
in de Belgische Koewacht langs de vroegere vlasputten. Via Nieuwdorp fietsen we richting Stekene over de
expresweg en langs de Prinsenstraat. Langs Berg, Wildernis en Zeshoek rijden we Stekene binnen en via de
Bormte en de Kwakkel naar Sint-Pauwels.

gwA: Pauluspolder – Poonhaven, 86 km
Ommetje:
Aan Keizerrijk fietsen we de Campensedijk op naar Kampen, waar we de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder
volgen naar Strooienstad. Even verder leidt de Hooglandsedijk ons naar Ossenisse, waar wij de Weststraat
naar Knuitershoek nemen en waar aan de Scheldedijk het vrij gedeelte begint.

Vrij gedeelte:
Het enige vrij gedeelte in de rit verloopt langs de Scheldedijk vanaf camping “Hellegat” (gwB) of in
Knuitershoek (gwA) en gaat helemaal tot het einde in Othene.

gwC: Zeegat – Vogelwaarde, 60 km
Wij nemen een “landelijker” weg naar Hulst door in Kemzeke naar Rustwat te fietsen en naar Het Kalf te
rijden via het industriepark aan de Reepstraat. In De Klinge volgen we de hoofdbaan naar Clinge en steeds
rechtdoor langs ZEEGAT komen we aan de baan Zandberg-Hulst die we op het fietspad volgen tot we rechts
afslaan en de A- en B-rijders volgen naar de Hontenissestraat ©1.
Op de Margaretsedijk ©2 rijden wij rechtdoor naar VOGELWAARDE en volgen via het fietspad en rondpunt,
zuidwaarts de weg naar Luntershoek. Omdat het er zo mooi is, duiken we het kleine wegje naar beneden om
de kreek van het Groot Eiland langs te kunnen fietsen. Op het eind slaan we af naar Kijkuit en maken een
lusje langs de Oude Zeedijk om aan de Bosdreef ©3 terug op het parcours te komen.
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