
Estafette >> route auto’s Terneuzen – Hulst. 

 

 
- U staat geparkeerd in de buurt van het Stadhuis en rijdt richting de Scheldedijk. 

- U slaat links af, de Scheldeboulevard op. 

- De Scheldeboulevard gaat over in Binnenvaartweg. 

- Volg de Binnenvaartweg tot aan de rotonde, sla hier linksaf (Havens 1100-1200). 

- U blijft deze weg volgen tot aan de volgende rotonde. 

- De rotonde gaat u recht over, 2
e
 afslag. LET OP UW SNELHEID 50 KM!!!! 

- Na enige tijd nadert u stoplichten. U gaat hier recht door. 

- Bij de volgende rotonde gaat u recht door, 2
e
 afslag. 

- Kort hierna krijgt u opnieuw stoplichten: rechtdoor voorsorteren en kruisende weg rechtdoor oversteken. 

- Ga voor de parking van Skidome naar rechts en blijf deze weg, de Koegorsstraat, volgen. 

- Na geruime tijd slaat u linksaf de Spuikreekweg in. 

- Na enkele honderden meters steekt u het viaduct over de grote weg (Tractaatweg) over. 

- Aan het einde gaat u rechts, de Graaf Jansdijk op. 

- U rijdt daarna Schapenbout helemaal door. Hierna kunt u links en rechts op de weilanden parkeren.  

- Loop een stukje verder en u bent bij wisselpunt 1. 

- Ga daarna dezelfde weg terug door Schapenbout. Sla de eerste weg links in. U rijdt nu terug over het viaduct. 

Aan het einde van deze Spuikreekweg gaat u links en vervolgt de Koegorsstraat verder. 

- Bij de rotonde aangekomen gaat u rechtdoor, tweede afslag, de Finlandweg 

- U volgt de bocht mee naar rechts. 

- Na ca. 250 meter gaat u links de Smitsschorreweg in. U rijdt nu tussen de kassen door. 

- Aan het eind gaat u links de Ameliaweg op. 

- Weer aan het eind links de Sasdijk op en na ca. 100 meter gaat u de bocht mee naar rechts. U rijdt dan op de 

Zwartehoekseweg. 

- U blijft deze weg volgen tot aan de rotonde. Hier neemt u de tweede afslag. Is rechtdoor. U rijdt onder het 

viaduct door. 

- Bij de volgende rotonde neemt u weer de tweede afslag en gaat direct rechts en links de parallelweg op. 

- Deze parallelweg volgt u helemaal tot aan de rotonde van Axel. 

- Bij de rotonde (LET OP!!!! Hier komt u de lopers van de marathon tegen.. Deze gaan altijd voor!!!!), 
gaat u rechtdoor zodat u de parallelweg (=Langeweg) blijft volgen. 

- U neemt daarna de 1e weg rechts (= Eerste Verkorting). Zo ver mogelijk doorrijden totdat u de eerste auto’s 

ziet staan, keren, dan de auto aan de kant van de weg zetten. Daarna de Eerste Verkorting aflopen  en u bent 

bij wisselpunt 2. 

 

 



 

 

 
- Na de wissel de Eerste Verkorting terug afrijden en einde weg rechts, de Langeweg blijven volgen. 

- Bij de rotonde aangekomen steekt u recht over en blijft u de parallelweg (=Tolweg) volgen. 

- Hierna gaat u de eerste weg rechts, de Plaatstraat, in. 

- Daarna 1
e
 weg links, de Heuvelstraat, in. 

- Einde Heuvelstraat rechts, de Oud Ferdinandusdijk, in. 

- De eerste rechts en de Oud Ferdinandusdijk, blijven volgen, tot in Heikant. 

- Einde weg links, de Vylainlaan, in. 

- De Vylainlaan wordt Wilhelminastraat, als u aan de rechterzijde “Pieters Keukens” ziet. 

- Hierna gaat u de eerste weg rechts, de Warandastraat, in. 

- U blijft de weg rechts volgen en rijdt dan de Maisweg in. 

- Aan het einde gaat u links, De Schommeling  in.  

- Aan het einde van De Schommeling parkeert u de auto. U loopt verder en gaat rechts de doodlopende weg in 

naar wisselpunt 3.     U MAG NIET MET DE AUTO DEZE DOODLOPENDE WEG IN!!!! 

- Hierna gaat u links, de Heerstraat, in. 

- Volg de Heerstraat tot in het centrum van St. Jansteen en aan het einde gaat u rechts, de Brouwerijstraat, in. 

- Hierna gaat u de 1
e
 links, de Roskamstraat, in. 

- Volg deze tot aan de grote weg en hier gaat u links, De Gentsevaart, in. 

- U blijft de weg volgen tot aan de stoplichten. Hier steekt u recht over. 

- De 1
e
 rotonde gaat u recht over, 2

e
 afslag. 

- De 2
e
 rotonde gaat u rechtsaf, 1

e
 afslag. 

- Daarna direct links en volgt deze straat tot aan de borden van Scapino. 

- Hier gaat u links en deze weg volgt u totdat u de auto rechts op de parking kunt parkeren. 

- U loopt het terrein verder af. Achterop de parking is een brug die u oversteekt. 

- U loopt nog een parking over en blijft rechtdoor lopen. Aan uw linkerzijde is er water. 

- Aan het einde van dit pad gaat u links (= Gentsestraat). 

- Deze weg volgt u totdat u de FINISH (= Grote Markt) bereikt. 


