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gwB: Van hoeken naar kanten, 76 km
We verlaten onze thuishaven langs de provinciale baan die we ter hoogte van ‘Chez Nous’ (weet je nog …
‘De Wal’ ?) verlaten. Even verder noordwaarts komen we in de Ellestraat ©1 en juist vóór Heikant gaan we
de Schoolstraat in. Na wat draaien en keren komen wij aan De Bourgondiër in Absdale en we kiezen voor het
rondpunt om naar Kijkuit en vervolgens naar Zaamslagveer te fietsen. We maken een klein ommetje om de
baan naar Zaamslag te dwarsen en volgen dan verder de Koning Willem III-weg ©2. In Poonhaven slaan we
af en volgen de Kampersedijk om aan Oudendijk te komen.
Met de windturbines steeds in het zicht, beginnen we hier aan een 12 km lang traject waarbij we alles
mogen ‘geven’. De Oudendijk loopt parallel met de dijk en we volgen deze tot aan de T waar we rechts naar
de Scheldedijk opdraaien om dan door te stomen tot voorbij Zeedorp naar Knuitershoek, vlak vóór camping
‘De Zeemeeuw’. We draaien af naar Ossenisse en verder zuidelijk komen we langs Strooienstad ©3, iets
verder in Oude Stoof en aan de grote baan in Hengstdijk.
Heel even volgen we de grote baan maar dan gaat het VAN HOEKEN NAAR KANTEN en onder Pauluspolder
door, we dwarsen de weg naar Terneuzen en komen in Patrijzenhoek. De anciens weten dan wat hen te
wachten staat, namelijk een 2e “vluchtstrook” die de Westerschelderoute volgt langs het Groot Eiland tot de
fietstunnel te Hulst.
Over Sint-Jansteen en voorbij Kapellebrug draaien we af naar De Klinge en keren terug naar Sint-Pauwels via
Het Kalf en Kluizenmolen. Nog langs de – hopelijk nog niet opnieuw aangereden – Twistkapellekes en de
Beekstraat om onze dorst te laven bij Den Decker.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf de splitsing voorbij Poonhaven langs de parallelle weg, aan de 3e afslag rechts naar de dijk en
opnieuw rechts de Scheldedijk volgen tot Knuitershoek.
2. Voorbij Patrijzenhoek langs het Groot Eiland tot aan de fietstunnel te Hulst.

gwC: Van hoeken naar kanten, 62 km
Eens Kemzeke voorbij nemen we de enkelrichtings Lamstraat en fietsen via de Kiekenhaag en de Hellestraat
naar het parcours in de Ellestraat ©1 richting Heikant.

©2 We blijven de Willem III-weg volgen naar Kampen. Via de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder komen we
even voor Strooienstad ©3 terug op het parcours tot “thuis”.
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