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gwB: Prosper- en nog polders, 64 km
We vertrekken langs de provinciale baan, over de expresweg tot voor Hulst. Rechtsweg rond Hulst en we
verlaten het fietspad richting Zandberg. Even links en rechts en via de Notendijk komen we in Molenhoek
waar we afslaan en langsheen het voetbalplein verder fietsen. Wij volgen nu de Grootmoedersdijk en in
Roverberg bollen we in de OUDE GRAAUWPOLDER verder naar de Boudeloodijk.
We bekijken van bovenuit het golfterrein van Lamswaarde en vervolgen via een kronkelende weg die we aan
een tussendijk rechtsaf verlaten. Verderop kruisen wij de Lange Nieuwstraat en fietsen zo opzij van het
monument naar de Scheldedijk, waar het vrije gedeelte begint dat langsheen de KONINGIN EMMAPOLDER
eindigt aan de Zeedijk van de PROSPERPOLDER. Wij fietsen hier naar rechts en via iets minder bekende
wegen en de Engelbertstraat, gelegen in de SAEFTINGEPOLDER, komen we in centrum Kieldrecht terecht.
We fietsen door het dorp richting Verrebroek tot wij aan de Lange Nieuwstraat komen ©1 met – natuurlijk –
een nieuw vrij gedeelte, dat eindigt opzij van De Klinge. Nu naar Groenendijk en verderdoor tot aan de E34
die we volgen tot de rotonde van Het Kalf. We vervolgen richting Sint-Gillis en rijden voorbij de
voetbalterreinen naar de Gaverstraat en de Bunderstraat. Op het einde rechts en we zijn zo aan ‘den Dries
van Sinpals’.

gwA: Prosper- en nog polders, 73 km
Ommetjes:
Voorbij Lamswaarde fietsen wij links de Lange Nieuwstraat in, en voorbij een licht hellingetje slaan we af
naar Kruisdorp. Hier gaan we rechts naar het monument waar wij aansluiten op de gwB.
Op het einde van de Engelbertstraat naar links en richting Doel blijven volgen. Opzij van Saftingen rechts
mee langs de rand van het Havengebied en via de Oud-Arenbergstraat fietsen we Kieldrecht binnen.

Vrije gedeeltes
1. Van aan het monument Watersnoodramp tot aan de tweede straat voorbij Emmahaven, de Zeedijk
van de Prosperpolder.
2. Enkel voor de gwA: op het einde van de Engelbertstraat links de Nieuw-Arenbergstraat richting Doel;
opzij van Saftingen rechts en langs de Oud Arenbergstraat tot het binnenrijden van Kieldrecht.
3. De ganse Lange Nieuwstraat tot het einde (opletten bij oversteek in Meerdonk).

gwC: Klinge- en nog dijken, 46 km
Onze gwC laat de Provinciale Baan links liggen en fietst via de Grouwesteen naar Kemzeke en verder via
gekende wegen naar Het Kalf waarna de KLINGEDIJKstraat ons naar De Klinge brengt. De grens over en in
Clinge tot even voor Sint-Jansteen waar we de Waterstraat nemen en op de ringweg van Hulst komen. Daar
fietsen we doorheen de woonwijk rondom de Poorterslaan en steken door naar de Zoutestraat om via de
ZEILDIJK naar Zandberg te fietsen. We passeren de Graauwse- en de Vlaamsche Kreek en bollen dan steeds
rechtdoor om aan de Lange Nieuwstraat aan te sluiten ©1 op het parcours van de andere ritten. Zo passeren
we voorbij de Rode Moerstraat ook nog langs de GROENENDIJK , na een “dijk” van een rit.
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