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Datum: zondag 11 juli 2021 

gwB: Niet over de Schreve, 76 km 

Bij deze ‘binnenlandse’ rit zoeken we de grens met Nederland op maar overschrijden nooit deze ‘schreve’. 
We starten klassiek langs de Kwakkel en de Meersstraat naar Stekene en komen via de Zeshoekstraat en de 
Hazenhoekstraat in de Prinsenstraat en aan de E34 ©1. We blijven er parallel mee op de Baggaart-Zuid tot 
aan de Kruisstraat om daar wèl de E34 over te steken en langs de Papdijk en de Beukendreef zeer nabij de 
landsgrens te komen in Koewacht. 
Even de Bergstraat op om de mooie Lange Dweersstraat te bereiken ©2 die ons naadloos naar de Kemel 
brengt waarbij we verschillende grenspalen langsrijden. De drukke weg naar Hulst kunnen we niet 
vermijden, maar aan het rondpunt herinnert het oude douanegebouw er ons aan dat we vandaag niet 
rechtdoor rijden maar naar De Klinge afslaan. Even volgen we de grote weg naar Kieldrecht, maar al snel 
rijden we binnendoor om Fort Bedmar te bereiken. Hier schieten we ons de Koningsdijk op, een mooi 
fietspad pal op de grens, dat we meer dan 4 km volgen tot Nieuw-Namen binnen handbereik komt. Het is 
echter Kieldrecht waar we de Nieuw-Arenbergstraat nemen met de Muggenhoek als vervolg. We kwamen 
tot hier nog NIET OVER DE SCHREVE, maar nu dringen we toch onze eigen natie dieper in langs de Oude 
Sluisstraat ©3. We bereiken vrij de havenrand en aan het gekende kapelletje ©4 volgen we de Drijdijk tot 
halfweg waarna we de weg naar Verrebroek dwarsen. Via allerlei rustige binnenwegen komen we aan de 
E34 op de Schoorstraat en ontdekken een nieuw vrij gedeelte dat eindigt aan Het Kalf op de Kluizendijk. Naar 
Sint-Gillis nu om dan langs de sportvelden en steeds rechtdoor de Shondstraat en even verder ook onze 
thuishaven te bereiken. 
 

gwA: Niet over de Schreve, 87 km 

Ommetjes:   1. Kort na de start nemen we de Kwade Plas om langs Puivelde terug te keren naar de Kwakkel. 
2. Aan de Muggenhoek volgen wij verder de Schreve langs de Petrusstraat en Prosperpolder. De 

nieuwe dijk brengt ons naar de Scheldeoever en ook wij draaien dan het binnenland in om 
langs de Engelsesteenweg terug aan te sluiten op het parcours. 

Vrije gedeeltes:  

1. Op de E34 parallelweg (Baggaart-Zuid) vanaf de Heistraat in Stekene tot de Kruisstraat 
2. Vanaf de Nieuw-Arenbergstraat (gwB) of de Engelsesteenweg (gwA) tot het kapelletje in Oud-

Arenberg. 
3. Op de E34 parallelweg (Schoorstraat) tot Kluizendijkstraat 

gwC: Niet over de Schreve, 60 km 

We volgen het parcours tot we aan de E34 ©1 de viaduct nemen en langs de Heistraat de Lange 
Dweersstraat ©2 bereiken. Op het eind van de Oude Sluisstraat ©3 snijden we rechtdoor een lusje af en 
komen ook aan het gekende kapelletje terecht ©4 om verder hetzelfde parcours te volgen 
  


