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ROUTEBESCHRIJVING 

 

 
 
LOCATIE ZUIDLANDSTRAAT 
ZUIDLANDSTRAAT 34, 4532 CL  TERNEUZEN 

 
 
Komende uit de Westerscheldetunnel  
 Neem de N62 en neem de eerste afslag richting Terneuzen 

 Neem op de rotonde de 1e afslag op de N254 richting Terneuzen / Havens 0 – 9990 

 Neem op de rotonde de 2e afslag, vervolg uw weg 

 Neem op de rotonde de 3e afslag richting de Buitenhaven 

 Sla linksaf de Binnenvaartweg op  
 Vervolg uw weg op de Scheldeboulevard 

 Neem op de rotonde de 2e afslag, de Willem de Zwijgerlaan op 

 Vervolg uw weg naar de Guido Gezellestraat, ga rechtdoor over de rotonde  
 Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zuidlandstraat, u bent gearriveerd op bestemming  
 
 

Komende uit de richting Sluis 
 Neem de Hoogstraat naar de Oude Zeedijk 

 Vervolgens neemt u de Loodijk naar de N674 

 Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Commerswerveweg/N253 

 Sla rechtsaf naar de N61 en vervolgens linksaf de N682 
 Vervolgens gaat u linksaf de N252 op en pakt u de rotonde naar rechts 

 U volgt de Buitenhaven naar rechts richting de Kennedylaan  
 Volg de Kennedylaan en neem de rotonde naar links naar de Dokweg 

 Weg vervolgen naar de Zuidlandstraat, u bent gearriveerd op bestemming 

 

 

Parkeren 
U kunt in de omgeving vrij parkeren 
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Komende met het openbaar vervoer 

Vanuit busstation Westerscheldetunnel Terneuzen neemt u de Connexxion bus richting Hulst 
busstation. Stap uit bij bushalte Prof. Zeemanstraat en het is 12 minuten lopen naar de 
bestemming of bij bushalte Oostelijk Bolwerk en het is 15 minuten lopen naar de bestemming.  
 

 

 
 

  
 


