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gwB: Duikeldam in ’t dubbel, 73 km
Vanuit Sint-Pauwels fietsen we langs de Beekstraat helemaal rechtuit tot het Hoogeinde. Het gaat dan
richting Vrasene langs de Blauwe Staak en zoeken daar het Klein Laar op, waarna enig gemanoeuvreer ons
voor de eerste keer aan de DUIKELDAM brengt.
Aangezien ons rechtdoor de weg versperd wordt door de E34, draaien we het brede fietspad op naast deze
“Expresweg” en komen aan de viaduct van de baan Vrasene-Verrebroek. Over de brug en onmiddellijk
afslaan naar de Schoorstraat die vroeger in kassei lag en wat verder zijn we voor de tweede keer in de
DUIKELDAM, die door de E34 in tweeën werd gesneden. Het gaat nu opzij van Meerdonk naar de Lange
Nieuwstraat waarna we, met Kieldrecht rechts van ons, over de “Grote Geule” steeds rechtdoor fietsen tot
op de Beerweg die we na het heuveltje alweer verlaten ©1. Hier in de Koningin Emmapolder nemen we een
voorheen onverhard, maar nu geasfalteerd wegje naar de Vercauterenweg. We laten de Zeedijk van de
Prosperpolder onder onze wielen doorschuiven en dan zijn we aan de Westerscheldedijk die ons langs
Emmadorp en Paal heel wat kilometers verder doet aanbelanden in Walsoorden.
Wij draaien aan het haventje links weg naar Kruisdorp en wat verder zijn wij in de Nederlandse Lange
Nieuwstraat op weg naar Kruispolderhaven. Zo ver fietsen we niet want al heel snel slaan we af naar
Lamswaarde en via de Zeildijk gaat het naar Schuddebeurs, waar wij de Veldstraat nemen die ons op de weg
van Hulst naar Zandberg brengt. Even links mee, en wat verder ©2 langs ’t Zeegat naar Clinge en De Klinge.
Van hieruit fietsen we naar Het Kalf en langs de sportpleinen van Sint-Gillis in de Houtvoortstraat. Via de
Heerweg komen we nog aan de Twistkapellekes en slaan we aan “De Kruisstraat” af naar ons lokaal.

gwA: Duikeldam in ’t dubbel, 83 km
Ommetje: Even vóór de Vercauterenweg gaat het rechtsweg en volgen we de ‘lange’ Langestraat tot voorbij
Prosperpolder. Even verder moeten we verplicht rechtsaf en komen aan de informatiekeet van het 450 ha
grote getijdengebied dat in uitvoering is binnen de Hedwige- en Doelpolder. Op de nieuwe dijk rijden we
langsheen Ouden Doel en start een wel heel lang vrij gedeelte. Aan de Scheldedijk draaien we linksaf en
volgen de dijk via Emmadorp en Paal tot in Walsoorden … en dat is een heel eind.

Vrij gedeelte:
Voor de gwA: vanaf de Scheldedijk aan Ouden Doel de dijk blijven volgen tot in Walsoorden.
Voor de gwB: vanaf de Zeedijk van de Prosperpolder de Scheldedijk blijven volgen tot in Walsoorden.
Voor de gwC: Scheldeijk volgen van Emmadorp tot Paal

gwC: Duikeldam in ’t dubbel, 54 km
We volgen het parcours tot de Beerweg ©1, waar we de kortste weg nemen doorheen de Koningin
Emmapolder naar Emmadorp en we zijn vrij tot Paal waar we kort van de dijk afdraaien en de weg tot in
Graauw volgen. Verder door tot Zandberg en we draaien het fietspad op van de weg naar Hulst. Even verder
komen we ook op het parcours van de A- en B-rijders en fietsen ook wij naar ’t Zeegat ©2.
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