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Scheldeprijs op woensdag 5 april 2023 

 

MOBILITEITSNOTA  TERNEUZEN 

 
 
Voor de vijfde keer in de geschiedenis van de Scheldeprijs steken we de landgrens over naar Terneuzen 
in Nederland, de startplaats voor de 111de editie. Het parcours leidt door de waterrijke provincie 
Zeeland voordat de renners de finish in Schoten bereiken. Wie in de nabijheid van het centrum van 
Terneuzen woont, komt het best te voet naar de startzone. Het vinden van een parkeerplek of 
fietsenstalling is in dat geval niet nodig. In Terneuzen bevindt de startzone zich vlakbij de 
Westerschelde. Het rennerskwartier bevindt zich vanaf 10.30 uur op het Stadhuisplein. De voorstelling 
van de renners vindt plaats op het presentatiepodium op de Markt (vanaf 11.30 uur) 
 

 

                                                       
 

 

 

 

 

Dit document op uw smartphone ? 
 
Scan deze QR-code 
 

 

 

 

 

 

https://www.zeeland.nl/
https://www.zeelandlandinzee.nl/
https://www.terneuzen.nl/
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MET HET OPENBAAR VERVOER - BUS  
 

 

Op 5 april 2023 bedienen op het Kernnet in Zeeuws-Vlaanderen de buslijnen 10 en 
20 van Connexxion de tijdelijke bushaltes Terneuzen-Van Steenbergenlaan (ter 

hoogte van het Oostelijk Bolwerk bij Epicurus) en Terneuzen-Axelsestraat (aan de 
Rosegracht). Deze tijdelijke haltes bevinden zich op 5 minuten wandelafstand van de 

startzone in het centrum van Terneuzen. De haltes bij Brasserie Westbeer, het Oostelijk Bolwerk en 
het Stadhuisplein worden op 5 april 2023 niet bediend. 
 

Klik hier voor informatie omtrent vervoersbewijzen op de buslijnen van Connexxion (NL) 
 
Vanuit Gent en Zelzate (B): met lijn 55 van De Lijn van Gent naar Zelzate. In Zelzate overstappen aan 
halte Klein Rusland op lijn 6 van Connexxion naar Terneuzen, Busstation Westerscheldetunnel, en 
vervolgens met lijn 10 of lijn 20 richting Hulst tot de tijdelijke halte Terneuzen–Van Steenbergenlaan of 
Terneuzen-Axelsestraat. 

• 55 Gent – Zelzate Busstation - dienstregeling 

• 6 Zelzate Busstation –Terneuzen, Busstation WST - dienstregeling 

• 10 Terneuzen WST-Hulst Busstation via Kloosterzande - dienstregeling 

• 20 Goes Station - Hulst, Busstation via Terneuzen - dienstregeling 

Vanuit Sas van Gent: met lijn 511 (kleine buurtbus) of lijn 6 van Connexxion naar Terneuzen, 
busstation Westerscheldetunnel. Overstappen op lijn 10 of lijn 20 richting Hulst tot de tijdelijke halte 
Terneuzen–Van Steenbergenlaan of Terneuzen-Axelsestraat. 

• 511 Sas van Gent-Terneuzen WST - dienstregeling 

• 6 Zelzate Busstation –Terneuzen, Busstation WST - dienstregeling 

• 10 Terneuzen WST-Hulst Busstation via Kloosterzande - dienstregeling 

• 20 Goes Station - Hulst, Busstation via Terneuzen - dienstregeling 

Vanuit Oostburg : met lijn 1 van Connexxion naar Terneuzen, busstation Westerscheldetunnel. 
Overstappen op lijn 10 of lijn 20 richting Hulst tot de tijdelijke halte Terneuzen–Van Steenbergenlaan 
of Terneuzen-Axelsestraat. 

• 1 Oostburg-Terneuzen WST - dienstregeling 

• 10 Terneuzen WST-Hulst Busstation via Kloosterzande - dienstregeling 

• 20 Goes Station - Hulst Busstation via Terneuzen - dienstregeling 

Vanuit Goes :  met lijn 20 van Connexxion naar Terneuzen; uitstappen bij tijdelijke halte Terneuzen–
Van Steenbergenlaan of Terneuzen-Axelsestraat. 

• 20 Goes Station - Hulst Busstation via Terneuzen - dienstregeling 

Vanuit Middelburg : met lijn 50 van Connexxion naar Terneuzen, busstation Westerscheldetunnel. 
Overstappen op lijn 10 of lijn 20 richting Hulst tot de tijdelijke halte Terneuzen–Van Steenbergenlaan 
of Terneuzen-Axelsestraat. 

• 50 Middelburg-Terneuzen WST - dienstregeling 

• 10 Terneuzen WST-Hulst Busstation via Kloosterzande - dienstregeling 

• 20 Goes-Hulst Busstation via Terneuzen - dienstregeling 

Vanuit Hulst :  met lijn 10 of lijn 20 van Connexxion naar Terneuzen; uitstappen bij tijdelijke halte 
Terneuzen–Van Steenbergenlaan of Terneuzen-Axelsestraat. 

• 10 Hulst Busstation-Terneuzen WST via Kloosterzande - dienstregeling 

• 20 Hulst Busstation-Goes Station via Terneuzen - dienstregeling  

https://www.connexxion.nl/vervoerbewijzen/1201
https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/2/155/7/55_Gent_-_Zelzate_Busstation?datum=05-04-2023#dienstregeling
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43131%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Zelzate%22%2C%22route_short_name%22%3A%226%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A44090%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Sas+van+Gent%22%2C%22route_short_name%22%3A%22511%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43131%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Zelzate%22%2C%22route_short_name%22%3A%226%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A46683%2C%22route_long_name%22%3A%22Oostburg+-+Terneuzen+via+Schoondijke%22%2C%22route_short_name%22%3A%221%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43140%2C%22route_long_name%22%3A%22Middelburg+-+Terneuzen%28Gent%29%22%2C%22route_short_name%22%3A%2250%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A55&direction=1&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
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MET DE FIETS 

 

Een gezonde en goedkope manier om de startzone te bereiken, is per fiets. 

Op enkele minuten afstand van de startzone ligt aan de Herengracht een gratis, 
bewaakte en overdekte fietsenstalling. 

Speciaal voor de start van de Scheldeprijs wordt extra ‘openlucht’ fietsenstalling 
gerealiseerd met hekwerken die in het verlengde van de bestaande fietsenstalling worden geplaatst. 

 
 
MET DE AUTO 

 
Vanuit België :  

E34/N49 (Expresweg) vanuit Antwerpen of Brugge: afrit 13 Zelzate-Oost/Terneuzen RA 
op R4 (J. F. Kennedylaan) – RD 1ste verkeerslichten – RD 2de verkeerslichten N423 – RD 
N62 grens met Nederland/provincie Zeeland N62 Tractaatweg – RA N290 afslag 

Terneuzen centrum/Zaamslag – rotonde 1ste afslag RA – RD verkeerslichten centrum Terneuzen Guido 
Gezellestraat en aldaar kunt u gebruik maken van de parkeermogelijkheden die op 
de plattegrond onderaan in deze nota zijn genoemd. 

Vanuit Nederland :  
• vanuit richting Zuid-Beveland : door de Westbuis van de Westerscheldetunnel naar Terneuzen 
• vanuit richting Hulst :  

o via de N258 en de N62 Tractaatweg  – RA N290 afslag Terneuzen centrum/Zaamslag – 
rotonde 1ste afslag RA – RD verkeerslichten centrum Terneuzen 

o Via de N290 - in Terneuzen RA Guido Gezellestraat  
• vanuit richting Sluis : N253 tot Schoondijke - RA N61 volgen tot aan het kruispunt van 

Hoofdweg met Tractaatweg - LA Guido Gezellestraat 
 
aldaar kunt u gebruik maken van de parkeermogelijkheden die op de plattegrond onderaan deze nota 
zijn genoemd. 
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PARKINGS 

 
Bovengronds parkeren: "Parkeerticket kopen" of "Belparkeren" op de parkings: 

• nr   3 Parking Axelse Dam 
• nr   4 Parking nabij Scheldorado (voor en achter Scheldorado) 
• nr   5 Parking Westerscheldedijk 

• nr   6 Parking Oude Veerhaven 

Bovengronds parkeren: gratis parkeren 

• in de blauwe zone max 2 uur parkeren met parkeerschijf : Axelsestraat, Tramstraat, Tuinstraat, 
Van Steenbergenlaan ten westen van de Axelsestraat 

Ondergronds parkeren: Betaald parkeren (maximale prijs per dag is 4 euro) kan in: 

• nr   1 Parkeergarage Theaterplein      228 plaatsen 
• nr   2 Parkeergarage Schuttershof      177 plaatsen 
• nr   7 Parkeergarage Oostkolk (beperkt beschikbaar, inrijden vóór 10 uur, verlaten na 13.30 uur)  

plattegrond met beschikbare Parkings Centrum Terneuzen tijdens Scheldeprijs

 


