Print dit document en leg het in uw auto!!!
Routebeschrijving naar de artiesteningang van Porgy en Bess.
Voer in uw navigatie Lange Kerkstraat 57, Terneuzen, via Dijkstraat, in.
Voer nooit het officiële adres van Porgy en Bess, Noordstraat 52 Terneuzen, in uw navigatie in
want dat is een voetgangersgebied. De navigatie zal u naar een geheel andere plaats in de
gemeente Terneuzen leiden!










Vanuit Nederland: rij via Bergen op Zoom op de A58 richting Vlissingen, neem vlak na
Goes op Knooppunt Stelleplas de afslag naar de N62 Terneuzen.
U komt nu via de Westerscheldetunnel (€5,- tol) in Zeeuwsch-Vlaanderen. Neem direct
na de tunnel de eerste afslag Terneuzen.

U passeert vervolgens drie sluizen. Negeer bij het passeren van de sluizen uw
navigatie en volg deze instructie! Volg daarbij de aanwijzingen op de
matrixborden om de openstaande bruggen te omzeilen. Wacht nooit voor een
geopende brug maar neem de andere brug van die sluis.

Na het passeren van de laatste sluis gaat u linksaf de Binnenvaartweg op.
Dan neemt u de eerste afslag rechts, de Dijkstraat, en volg die de binnenstad in.
Na ongeveer 300 meter linksaf de Korte Kerkstraat in.
Na 50 meter rechtsaf de Lange Kerkstraat in.
De artiesteningang is na 150 meter aan uw linkerhand naast nummer 69. Het staat heel
duidelijk op de deur. Daar in de buurt kunt u parkeren. Als de artiesteningang gesloten
is, loop links door het steegje naar de Noordstraat, de ingang is direct rechts om de hoek.
Vraag aan de bar naar de vergunningen voor achter de voorruit. Bij vertrek niet vergeten
de vergunningen in te leveren!

 Vanuit België komt u via Zelzate via de Tractaatweg N62. Neem de afslag Terneuzen.

Volg de dubbele weg, Guido Gezellestraat vanuit het zuiden de stad in. Volg deze weg
helemaal. Na drie rotondes rechtdoor, de Scheldeboulevard volgen langs de
Westerscheldedijk totdat hij linksaf buigt en u voorbij het Scheldetheater komt. Sla dan
linksaf, de Dijkstraat in, waarna verder als hierboven.



N.B. De route via de Nieuwstraat is ’s-avonds na 16.30 en in het hele weekend van vrijdag
16.30 uur tot maandag 8 uur afgesloten voor autoverkeer. Neem dus de bovenvermelde
route via de Dijkstraat.

Parkeren
Parkeren in de binnenstad is alleen toegestaan voor vergunninghouders. Wij hebben
ontheffing voor maximaal 3 voertuigen. Parkeren alleen toegestaan in de vakken.
Als er meer dan 3 auto’s komen kunnen die terecht in de parkeergarage ‘Oostkolk’ of de
parkeergarage ‘Theaterplein’, maximaal €4,-/dag. Vanuit deze parkeergarages is het een
korte wandeling naar de hoofdingang van Porgy en Bess, Noordstraat 52. (zie kaart)

