
                        
 

Fietstocht GrensdorpenRoute (van Klingspoor via infokeet EGTS-Prosperpolder en terug naar 
Klingspoor.) 

 

Afstand van de route naar eigen keuze: 20 of 30 of 35km. 
Bezoekjes op de route:  

KLINGSPOOR: is heel de dag extra open tot 19u, je kan vrijblijvend en gratis info bekomen over het 
grenscentrum. 

Infokeet Saeftinghe: is geopend en er is een gids aanwezig. 

Prosperpolderhoeve: er is een gids aanwezig tijdens deze fietstocht. 

Van der Heydengroeve: dagelijks toegankelijk voor bezoek. 

LET OVERAL GOED OP VOOR HET VERKEER, DE DRUKSTE OVERSTEKEN DUIDEN WE EXTRA AAN. 

De route doe je op eigen tempo, eigen vertrek en eigen risico. Wij stellen de verschillende 
bezoekpunten speciaal voor U open op zondag 25 augustus 2019. Op het KLINGSPOOR krijg je 
gratis de routebeschrijving. Via de website van enerzijds de Oudheidkundige Kring van Hulst 
www.devierambachten.nl en anderzijds via www.deklompdeklingevzw.be/KLINGSPOOR vind je 
meer info over de bezienswaardigheden op de GrensDorpenRoute. Je kan die al vooral downloaden 
als je dat wil. 

1).Start op Klingspoor via de oude spoorlijn richting St-Niklaas. 
2).Steek de Buitenstraat over en rij op de oude spoorweg richting St-Niklaas, U passeert treinpaal  
44. 
3). Na ongeveer 400m linksaf bij het bordje TEMPUSROUTE 38 km.  
4).Op het einde van de straat sla je rechtsaf richting rotonde en neem de eerste afslag op de 
rotonde. Je rijdt nu in de Klingedijkstraat. 
5).Na 600m op de Klingedijkstraat sla je linksaf de Lage Sluisstraat in. ( LET OP MET OVERSTEKEN ). 
6).Je volgt de Lage Sluisstraat (ongeveer 1 km) tot aan de T splitsing en hier sla je linksaf  de 
Sluisstraat in. 
7). Na 300m  rechtsaf. Je rijdt nu nog steeds in de Sluisstraat. 
8).Als je de Sluisstraat (ongeveer 900 meter) volgt, rij je over de dijk de Lange Nieuwstraat in. 
9).Nu de Lange Nieuwstraat volgen richting Meerdonk. Ongeveer na 700m rij je over de Parlabrug, 
waar de Parmavaart onderstroomt. 
10).Bij de kruising met de Polderstraat, deze straat oversteken en de Lange Nieuwstraat vervolgen 
richting Kieldrecht. 
11).De Lange Nieuwstraat blijven volgen tot de T splitsing. Hier de weg oversteken( LET OP ZEER 
DRUKKE WEG) en linksaf op het fietspad van de  N451. ( je fietst langs de Kreekweg, richting 
centrum Kieldrecht). 

http://www.devierambachten.nl/
http://www.deklompdeklingevzw.be/KLINGSPOOR


12). De N 451 vervolgen en voorbij de kerk rijden zo de Dorpsstraat in. 
13). De Dorpsstraat vervolgen richting Doel, Nieuw-Namen (*1). op de Y-splitsing rij je de Nieuw-
Arenbergstraat in richting Doel. 
14). Na ongeveer 1000m bij een bocht naar rechts, rij je rechtdoor de “Muggenhoek “in. 
15). Op het einde links aanhouden de dijk over: dit is de Zorgdijk. Na ongeveer 100 meter zie je aan 
de rechterkant grenspaal 269c. We zijn nu in Nederland. 
16). Bij de volgende kruising sla je rechtsaf de Langestraat in richting Prosperpolder/Prosperdorp 
(*2) (*3). 
17). Via de Hertog Prosperstraat komen we weer op Belgisch grondgebied, we rijden steeds 
rechtdoor en draaien rechts mee voor het gemaal dat tegen de dijk aanligt.  
18). Als je de weg vervolgt zie je na ongeveer 1 km de infokeet van EGTS op de dijk. 
19).Na een bezoek aan de infokeet fietsen we dezelfde weg terug langs het gemaal. 
20).Na ongeveer 800 meter na het gemaal slaan we linksaf naar de kerk van Prosperdorp. 
21). Voor de kerk rechtsaf slaan. 
22) . We fietsen nu in de  ” Belgische dreef” en passeren de Prosperhoeve. 
23) . Op de T-splitsing slaan we rechtsaf de Petrusstraat in. 
24). Na ongeveer 300 meter bij de kruising slaan we linksaf De Langestraat in en tot het eind 
rijden. 
25). Na 2,5 km bij de T splitsing sla je linksaf de Veerstraat in en via de Veerstraat (voorbij het 
kruispunt Zorgdijk) rij je Nieuw Namen in. 
26).Op het einde van de Veerstraat die overgaat in de Hulsterloostraat rechts meedraaien richting 
de kerk van Nieuw Namen. Voor de kerk sla je linksaf het Kerkpad in richting  “Groeve Nieuw 
Namen” ook wel De meester van der Heijden groeve genoemd. 
27).Op het einde van het Kerkpad sla je rechtsaf de Koningsdijk op. ( hier kom je drie oude forten 
tegen : Fort Verboom, Fort Spinola en Fort Bedmar). 
28).Na ongeveer 5 km, vlak na het infobord van “De Staats-Spaanse linies”, rij je de dijk naar 
beneden. De weg vervolgen en zo kom je in de Fort Bedmar straat. 
29). Op het einde van de Fort Bedmar straat, straat oversteken en rechtsaf slaan.  
30). We bevinden ons nu op het Spaans kwartier en rijden richting De Klinge via de Oude 
Molenstraat tot aan de rotonde. 
31). Op de rotonde neem je de tweede afslag dit is de Koningshoeve weg.  
32). De Koningshoeve weg gaat over in de Hogen Akkerstraat (bij frituur het Gouden frietje). 
33). Op de rotonde eerste weg rechts de Bergstraat in  na ongeveer 500 meter bij de kruising 
voorzichtig oversteken en na 50 meter zie je aan de linkerkant Klingspoor. 
 
(*1) (Je fietste al 10,6km) Je kan hier terugkeren door linksaf te slaan richting Hulst Nieuw-Namen. 
Na ongeveer 600 meter sla rechtsaf richting Hulst Nieuw-Namen. Draai linksaf in de 
Hulsterloostraat richting de kerk van Nieuw-Namen. Voor de kerk sla je linksaf het Kerkpad in 
richting “Groeve Nieuw Namen” ook wel de meester Van der Heyden-groeve genoemd.Verder met 
punt 27 
(*2) (je fietste al 14,2km) Hier kan je terugkeren door links af te slaan en vervolgen met nr.24 
(*3) je kan Prosperpolder richting kerk afslaan om in te korten en aan te sluiten op nr.21 
 
 
 



 
 

Fietstocht GrensDorpenRoute op 25 augustus 2019 met bezoek aan het 
KLINGSPOOR, de infokeet Grenspark Groot-Saeftinghe, de Prosperpolderhoeve 
en de Van der Heydengroeve in Nieuw-Namen en terugkeer naar het 
KLINGSPOOR. 
Samenstelling: werkgroep GrensDorpen, verbonden aan de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 
Hulst en De Klomp de Klinge VZW. 


