
 

Wandelmarathon Zeeuws Vlaanderen, 22 april 2018 
 

 We starten van de Markt in Terneuzen en gaan de De Jongestraat in; 

 Aan het eind van de De Jongestraat gaan we links, de Herengracht op. We volgen deze weg die na de 

brug aan uw rechterzijde, overgaat in De Blokken; 

 Aan het eind van De Blokken gaan we rechts, voor de ingang van de parkeergarage langs, het Oostelijk 

Bolwerk op. We lopen nu voorlangs het Stadhuis van Terneuzen; 

 We blijven deze weg volgen tot de eerste bocht en dan gaan we rechtdoor het fietspad op; 

 Op dit fietspad maken we een bocht naar rechts en daarna naar links. We komen nu aan een 

gevaarlijke oversteek van de Scheldeboulevard. Hier steken we recht over, naar de Scheldedijk; 

 Deze lopen we helemaal af, tot aan het gemaal; 

 Juist voor het gemaal gaan we schuinrechts de dijk af en lopen achterlangs het gemaal; 

 Na het gemaal te hebben gepasseerd gaan we rechts naar de Laan van Othene. Hier steken we de 

weg over; 

 Na het oversteken gaan we rechts en direct weer links de Dixielandkade op; 

 Deze lopen we helemaal af en aan het einde steken we de Vrijheidslaan over en gaan we rechts, 

richting de rotonde; 

 Bij de rotonde (ca. 3 km) gaat u links, het fietspad van de Rooseveltlaan op; 

 Dit fietspad buigt een stukje verder naar links en u volgt dit fietspad helemaal tot aan het haventjes 

van de Otheense Kreek. Aan uw linkerzijde heeft u een mooi zicht op de Otheense Kreek; 

 U blijft het fietspad rondom het haventje volgen en u vervolgt uw weg weer, met aan uw linkerzijde 

nog steeds de Otheense Kreek; 

 Aan het einde van dit pad gaat u rechtdoor het gras in en loopt u richting de geluidswal. U steekt door 

de geluidswal, waarna u de N290 oversteekt. Dit is een gevaarlijke kruising; 

 U vervolgt uw weg over de Kraagdijk (ca. 6 km); 

 U blijft de Kraagdijk volgen tot de eerste afslag. Hier gaat u naar links en steekt de brug over; 

 Na de brug te hebben gepasseerd gaat u rechts. U loopt nu over het Eiland van Meijer, een mooi 

natuurgebied; 

 U blijft deze pad volgen tot aan het einde. Aan uw linkerzijde passeert u een boerderij; 

 Als u bij de grote weg aan komt, gaat u links het fietspad op. U loopt op het fietspad van Spui naar 

Magrette; 

 In Magrette aangekomen gaat u naar rechts. U steekt nu een gevaarlijke kruising over en gaat naar 

daar naar links; 

 Na ca. 50 meter gaat u naar rechts en u loopt nu in de Egelantiersweg; 

 U komt hier aan bij een mooi rustpunt. Hier kunt u rusten en iets lekkers nuttigen; 

 U neemt de eerste afslag naar rechts en loopt naar de Egelantiersdijlk. Hier gaat u links; 

 Na een stukje op de Egelantiersdijk, heeft u de eerste 10 km erop zitten; 

 Hier treft u een kraampje aan waar u water kunt nemen; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 U volgt de Egelantiersdijk tot het einde. Aan het einde gaat u rechts de Doorndijk op; 

 De Doorndijk volgt u tot het einde. Nadat u de brug bent overgestoken, komt u in het gezellige 

Schapenbout alwaar u naar links gaat de Graaf Jansdijk op; 

 Ook de Graafjansdijk loopt u helemaal af en aan het einde gaat u links de Sasweg op; 

 Aan het einde van de Sasweg (ca. 13 km) steekt u de gevaarlijke kruising over, naar het fietspad aan 

de overzijde. U gaat hier naar links; 

 U loopt nu over de Buthdijk richting Axel; 

 Nadat u de boerderij “Ebenhaizer” bent gepasseerd, gaat u rechts richting de Axelse Kreek; 

 Aan het einde van dit pad gaat u links en loopt door het weiland langs de prachtige Axelse Kreek; 

 Aan het einde van dit weiland loopt u schuin iets omhoog en komt aan bij de brug; 

 Hier gaat u naar rechts en dus de brug over. U loopt nu over de Lageweg; 

 Na een eind in de weg te hebben gelopen ziet u aan uw linkerzijde een houten slagboom en hier gaat 

u links in. U loopt nu over het terrein “Smitsschorre”; 

 U blijft dit pad volgen en een stukje verder loopt u langs de Golfbaan. Deze bevindt zich aan uw 

rechterzijde; 

 Helemaal aan het einde van dit pad (ca. 16 km) gaat u naar links, door de houten slagboom en direct 

weer links. Hier treft u een kraampje aan waar u bijvoorbeeld een appel kun meenemen; 

 Hier gaat u rechts (de Kinderdijk) het fietspad op. U loopt nu Axel uit, richting de rotonde; 

 Bij de rotonde aangekomen steekt u deze recht over. Let op! Dit is een gevaarlijk drukke kruising; 

 Na de oversteek blijft u het fietspad volgen. U loopt nu over de Provinciale weg; 

 U neemt de eerste weg naar rechts. Weer opletten! Weer een gevaarlijk drukke kruising. U mag 

deze weg pas oversteken, als u echt recht kunt oversteken, anders ontstaan er gevaarlijke situaties; 

 U loopt op de Fortdijk West; 

 Aan het einde van de Fortdijk West, gaat u rechts (u passeert een wildrooster) de Schapendijk op. U 

loopt nu op de schitterende Staat Spaanse Linie (ca 19km); 

 Na nog twee forten te hebben gepasseerd, heeft u de helft van de marathon erop zitten. U loopt nu 

op ca. 21 km; 

 



 
 

 U blijft de Schapendijk helemaal tot het einde volgen; 

 U steekt de Matthijsstraat/Tweede Verkorting over en gaat verder op de Fortdijk richting Koewacht. 

 Aan uw rechterzijde passeert u het Groote Gat, een heerlijk en mooi rustpunt na de helft van de 

marathon; 

 Na de waterpartij neemt u de tweede weg rechts. Dit is nog steeds de Fortdijk. Hier treft u weer een 

rustpunt, namelijk Theetuin Koewacht. Hier kunt u terecht voor meerdere versnaperingen; 

 U blijft deze weg volgen tot de eerste afslag naar links. U gaat deze onverharde weg, de Heidedijk links 

in. 

 U loopt deze Heidedijk helemaal af. Prachtig onder de bomen rij aan beide zijden; 

 Aan het einde van de Heidedijk, gaat u rechts de Heidestraat in (ca. 25 km); 

 Die loopt u ook weer helemaal af, tot de Julianastraat. U bent nu in Heikant; 

 Bij de Julianastraat aangekomen steekt u de weg over en gaat u aan de andere zijde van de weg naar 

rechts. Let op! Dit is een gevaarlijke kruising; 

 Na ca. 75 meter gaat u twee maal links de Lekestraat in. U loopt nu in Belgie; 

 Nadat u een bocht van 90 graden heeft gemaakt, gaat u links en blijft de Lekestraat volgen. Let op! Ga 

niet de Koornaarstraat in; 

 Een stukje verder laat u de Lekestraat rechts liggen en gaat u links verder de Magdalenastraat in. U 

loopt nu weer in Nederland; 

 Loop verder totdat u aan de Polenlaan komt. Deze gaat u links in en u blijft aan de linkerzijde van de 

weg lopen. De kans is groot dat u van de andere kant collega lopers tegenkomt; 

 U loopt door tot de Margrietstraat. Hier gaat u rechts. Na ca. 75 meter weer rechts, de 

Wildelandenstraat (ca. 28 km) in en na ca. 100 meter opnieuw rechts, de Schooldreef in. 

 Aan het einde van de Schooldreef naar links, weer de Polenlaan in. Blijf links van de weg lopen. Weer 

komt u waarschijnlijk collega lopers tegen;  

 Terug aangekomen bij de Magdalenastraat, steekt u deze recht over en loopt het onverharde pad van 

de Polenlaan in; 

 U gaat het prachtige gebied “De Wildelanden” in; 

 Na een stukje door de bossen gaat u links en blijft dit pad volgen; 

 U komt nu aan bij de Ellestraat. Hier gaat u naar rechts en blijft binnen de dranghekken; 



 Na ca. 175 meter, na de dranghekken, gaat u naar links het bospad op. Na ca. 50 meter gaat u naar 

rechts en volgt het pad  verder (u nadert de 30km); 

 Hierna dient u goed op de borden van de route te letten. U zult ook steeds stukjes afzetlint in de 

bomen zien, zodat u weet dat u op de juiste route loop 

 Bij ca. 31 km passeert u de waterzuivering van Evides. Direct hierna gaat u links en met de bocht 

meelopend. Hier kunt u kiezen uit allerlei soorten drankenen versnapperingen. Als u verder loopt 

komt u in de Van Hoogendorplaan; 

 Hier neemt u de eerst weg naar links. Dit is de St Janstraat; 

 Deze loopt u helemaal af tot aan de Brouwerijstraat. Aan het eind gaat u rechts en daarna direct links 

het fietspad op; 

 U blijft deze volgen totdat u de aangegeven oversteek plaats ziet. Let op! Weer een gevaarlijke 

oversteek; 

 Aan de overzijde van de weg steekt u de parkeerplaats over en loopt de onverharde weg in. Dit is de 

Kapelstraat; 

 Deze blijft u volgen totdat u aan uw linkerzijde grote loodsen tegen komt. Daar aangekomen ziet u 

aan uw rechterzijde een houten slagboom. U gaat hier rechts de Clingse bossen in; 

  Hierna dient u goed op de borden van de route te letten. U zult ook steeds stukjes afzetlint in de 

bomen zien, zodat u weet dat u op de juiste route loopt; 

 Wat een schitterend stukje Zeeuws Vlaanderen. De komende 4 kilometer loopt u heerlijk door de 

bossen; 

 Aan het einde van deze boswandeling komt u weer uit bij de grote loodsen en hier gaat u rechts. 

Daarna passeert u aan uw rechterzijde Najade. Weer een plek om nog even te rusten en iets lekkers 

te gebruiken; 

 Bij de grote weg aangekomen, De Molenstraat, gaat u naar rechts het fietspad op (36 km?; 

 Na ca. 100 meter, steekt u links de weg over. Let op! Gevaarlijke oversteek; 

 U loopt nu in de Waterstraat. Aan het einde blijft u rechtdoor gaan en laat u de Stanleystraat rechts 

liggen; 

 Aan het einde van het fietspad, gaat u rechts richting de rotonde. U neemt de eerste oversteek links 

en daarna de eerste oversteek rechts. U volgt daarna het fietspad rechtdoor; 

 Na de bocht, ziet u recht voor u een hoge zendmast. Blijf deze richting volgen; 

 Vlak voor de zendmast ziet u aan uw linkerzijde een groen toegangshek. Hier loopt u links en blijft dit 

pad helemaal volgen (u nadert de 39 km); 

 Nadat u de bossen gent gepasseerd, loopt u over het Vestrock terrein. Ook dit loopt u helemaal af; 



 Aan het einde van het terrein, rechts af, de Stationsweg op; 

 Direct rechts, onderdoor de prachtige Gentsepoort; 

 Na de Gentsepoort, direct weer rechts en daarna schuin rechts de Stadswallen op; 

 U passeert vervolgens, het Princebolwerk, het Solmsbolwerk, het Oude Molenbolwerk, het 

Doelenbolwerk, de Graauwse poort, en het Galgebolwerk; 

 Daarna loopt e door de Stadsmolen en steekt u de Dubbele Poort over; 

 Bij het passeren van het Brederodebolwerk, ziet u aan uw linkerzijde de resten van de 

Keldermanspoort; 

 Volgt hier goed weer de bordjes die naar de Minderbroederstraat leiden. U steekt deze 

Minderbroederstraat over en u hoeft nu enkel nog maar deze straat (de Overdamstraat en de 

Steenstraat) uit te lopen. U nadert de finish van uw wandel marathon; 

 Aan gekomen op de Markt is het feest. U kunt hier van een welverdiende consumptie genieten. 

 

PROFICIAT! 

 

 

 

 

 

  

 


