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gwB: Knuitershoek – Othene, 76 km
Wij vertrekken langs de provinciale baan, over de E34 en tot ‘De Stroper’, waar we richting Heikant kiezen.
Via Helle-, Elle- en Nieuwe Ellestraat (NL) kruisen wij in Absdale de baan van Hulst naar Axel. We nemen de
Fransestraat en opzij van het Groot Eiland fietsen we langs de Vijfhoek naar Vogelwaarde ©1. Steeds
rechtdoor volgend komen we aan Vogelfort en draaien we af naar Oude Stoof. We zijn nu bijna in
Strooienstad en van daaruit bereiken we Ossenisse via de Hooglandsedijk. De kerk voorbij draaien we
noordwaarts af en we nemen de 1e afslag naar KNUITERSHOEK.
We zijn aan de zeedijk en iedereen weet dan dat we ons eens kunnen “uitleven”, nu helemaal tot het einde
van de dijk aan de OTHENE-wijk van Terneuzen. Van zodra de groep terug compleet is nemen we de
Reuzenhoeksedijk en slaan af naar de baan Zaamslag-Terneuzen. Hier volgen we het fietspad aan de
overzijde van de weg tot we aan het 1e kruispunt afslaan naar Magrette waar de kasseitjes van de Plattedijk
ons benoorden Axel brengen ©2. Linksweg rijden we langs het “Looseshof” en via de Bosdreef en de Derde
Verkorting komen we uiteindelijk aan het rondpunt. Erover en we volgen de Heidestraat rechtdoor tot we
het, intussen niet meer herkenbare “ Speelhof ” bereiken. Langs de Kemel- en Hellestraat komen we aan de
E34, die we overwippen om dan langs de Kiekenhaag Stekene te bereiken en via de Bormte en de Kwakkel
terug in Sint-Pauwels te komen.

gwA: Knuitershoek – Othene, 85 km
Ommetje: Waar de gwB boven Ossenisse afbuigt naar Knuitershoek, fietsen wij rechtdoor en blijven via de
Drogendijk ten noorden van Kloosterzande. Op het einde slaan we af in de Noordstraat en verder rechtdoor
in de Perkstraat tot aan de Scheldedijk waar het vrij gedeelte begint tot in Othene.

Vrij gedeelte:
Op de Scheldedijk vanaf de Perkstraat (gwA 15,8km) of vanaf Knuitershoek (gwB 12,4 km) tot in Othene

gwC: Kamperhoek – Veer, 60 km
Hetzelfde parcours als de andere Blijf Fitters, maar voorbij Vogelwaarde ©1 draaien we schuin links af naar
Vogelfort en volgen de Kamperweg naar KAMPERHOEK en Schapershoek. We vervolgen langs de
Schaperstraat tot VEER waar we de baan dwarsen en pal zuidwaarts op de Boschkreek afstevenen. Daar
draaien we af en komen langs de Zaaidijk op de Plattedijk in Axel. Meteen ©2 zijn we ook op de route gwA-B.
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