Marathon fietsroute 2020
Groen: Route marathon
Oranje: Fietsroute
Aanbevolen route
F1a: Start Markt Hulst
F2a: Doorrijden (off-route) via Kleine Bagijnestraat naar Graauwse Poort
Indien per ongeluk Steenstraat ingefietst:
F1a: Start Markt Hulst
F1b: Rechtsaf vóór Keldermanspoort naar Dubbele Poort/Tivoliweg
F2b: Sla rechtsaf vanaf de Tivoliweg de Glacisweg in
Vervolg route
F3: Sla rechtsaf de Koolstraat in, eerste afslag. Indien via route b: tweede afslag.
F4: Terug op parcours marathon. Meefietsen tot Molenstraat Clinge

F5: Rechtdoor op de Molenstraat, niet met de fietsers mee het Clingse bos in.
F6: Linksaf de Gentsevaart op. Genstevaart volgen tot de Brouwerijstraat Kapelleburg
F7: Vanaf de Brouwerijstraat terug het parcours op

F8: na de afslag Van Hogendorplaan verlaat de fietser het parcours weer. Opletten op de
bordjes/hekken.
F9: Sla rechtsaf naar de Heerstraat
F10: Sla de eerste straat linksaf naar De Schommeling
F11: Ga de eerste straat rechtsaf, de Maisweg op
F12: Sla de eerste straat linksaf, de Wilhelminastraat op
F13: Ga de eerste straat links, de Vlasstraat in
F14: Vervolg de Vlasstraat tot de Ellestraat. Ga rechtsaf.
F15: Ga direct linksaf naar de Magdalenastraat
F16: Vervolg je weg op het Marathonparcours

F17: Marathonparcours volgen tot aan de Tweede Verkorting. Sla, voor de forten, links de
Mathijsstraat in
F18: Blijf op de Mathijsstraat
F19: Vervolg de Mathijsstraat tot het kruispunt Mathijsstraat, Hazelarenstraat, ‘t Zand. Sla
rechtsaf de Hazelarenstraat in.
F20: Blijf op de Hazelarenstraat tot de kruising (met de bomen in het midden) met de
Provinciale weg. Sla rechtsaf de Provinciale weg op.
F21: Je komt uit bij de Fortdijk west. Hier vervolg je de marathonroute.

F22: Marathonlopers gaan het zandpad op, richting de golfbaan. Fietsers gaan mee linksaf
maar blijven op het asfalt
F23:Rechtdoor de Justaasweg vervolgen richting de golfclub
F24: Rij naar beneden en blijf de weg volgen (steeds rechtdoor) Let op: na tweehonderd
meter komt u het marathonparcours weer op.
F25: de marathonlopers lopen naar beneden bij het water. Fietsers rechtdoor naar de
rotonde en links afslaan. Vervolgens komen ze terug op het marathonparcours.

F26: Ga bij Spui rechtdoor, waar de marathonlopers rechtsaf slaan.
F27. Rij door tot de verkeerslichten. Ga rechtdoor richting Zorgsaam Ziekenhuis

F28: Ga bij de rotonde rechtsaf, richting de Kraagdijk
F29: Aangekomen bij de Kraagdijk/Otheense Kreek vervolg je de marathonroute

F30: Oostelijk Bolwerk is einde marathonroute voor fietsers. Hier afstappen a.u.b.
Wandelend via de aangegeven route richting de finish begeven.
F31: Finish markt terneuzen.

