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gwB: Hengstdijk – Reuzenhoek, 71 km
Vanaf de parking langs de Provinciale baan tot onder Hulst waar we, voorbij de “afslag” naar Sint-Jansteen
even richting Clinge rijden en dan links tot en door de woonwijk fietsen. We steken door tot even voorbij
Zeegat en nemen vóór Zandberg de Langedamsedijk tot in Scheldevaartshoek. Langs ons welbekende wegen
komen we in Roverberg en op de hoge dijk boven Lamswaarde, die we rechtdoor volgen tot we juist boven
Kuitaart op de weg naar Perkpolder uitkomen.
Het mooie fietsen op en langs de dijken steekt schril af tegenover het rijden op een fietspad langs een
drukke weg die de N689 toch wel is ! Gelukkig duurt dat niet te lang want een eindje noordwaarts dwarsen
we die drukke weg voor een schitterend stukje fietswerk langs DE VOGEL: een prachtige kreek, die ons in
HENGSTDIJK brengt. Rechtdoor naar Oude Stoof en vóór Kampen draaien we de Dijk van de Kleine
Hengstdijkpolder op die we snel verlaten om bij het gemaal Kampen te komen. Hier gaat het In
sneltreinvaart langs de Scheldedeijk tot juist voorbij De Griete.
Links naar Val en REUZENHOEK dat we doorrijden tot in Zaamslagveer. De baan over en steeds rechtdoor tot
we de Kijkuit voorbijrijden en ©1 het rondpunt ¾ rondrijden tot de manège waar we Drie Hoefijzers
opzoeken en Vlaanderen binnenfietsen langs de Lekestraat. Door het bosrijke gebied van de Kemel komen
we in de Hellestraat en over de E34; we volgen de Kiekenhaag naar de Potaarde en komen dan langs de
Kwakkelstraat en ’t Lijkvelde aan het einde van deze rit in Sint-Pauwels.

gwA: Hengstdijk – Reuzenhoek, 82 km
Ommetje:
We volgen de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder rechtdoor richting Kloosterzande en nemen de
Hooglandsedijk. We maken dan een lus rond Ossenisse langs de Oostdijk en komen in Knuitershoek op de
dijk, waar het vrij gedeelte begint.

Vrije gedeelte
Vanaf gemaal Kampen (gwB) of Knuitershoek (gwA) tot aan de Griete.

gwC: Zeildijk – Luntershoek, 51 km
We volgen de provinciale baan slechts tot in Kemzeke waar we de gekende weg naar Het Kalf en De KlingeClinge volgen. Voorbij Zeegat nemen we even het fietspad richting Hulst maar verlaten dit al snel en komen
in Schuddebeurs op de ZEILDIJK en de Notendijk, waarna we in Terhole komen en even de weg naar
Perkpolder volgen. We dwarsen deze weg al heel snel en aan het kruispunt vóór Vogelwaarde gaat het
zuidwaarts naar LUNTERSHOEK. Via de Sasdijk krijgen we de Kijkuit in het zicht en ©1 daar vervolgen we
onze weg via hetzelfde parcours als de A- en de B-rit.

12

