Routebeschrijving
Met de auto
Route over N57 vanaf Schouwen Duiveland
U rijdt over de N57 (Oosterscheldekering) richting Vrouwenpolder. Bij de verkeerslichten gaat u
rechtdoor richting Seroorkerke. Daarna gaat u rechtdoor richting Sint-Laurens. U volgt daarna de
borden Middelburg. Bij de eerste verkeerslichten (Esso tankstation aan rechter zijde) rechtdoor
richting “centrum”. Bij de volgende twee verkeerslichten gaat u rechtdoor. Bij het derde verkeerslicht
gaat u rechtsaf richting “Doorgaand verkeer (A58)” dit blijft u volgen tot er “Goes (A58)” op de borden
verschijnt. U gaat nu rechtsaf de brug over en bij het vierde verkeerslicht na de brug. Gaat u links af
(McDonalds bevindt zich aan de rechter zijde) richting Industrieterrein Arnestein. U bevindt zich nu op
de Torenweg. Er volgen nu drie rotondes, allemaal rechtdoor oversteken. Onder het viaduct door. U
bevindt zich op de Waldammeweg. Op Waldammeweg de tweede links afslaan richting Herculesweg.
Na ongeveer 400 meter ziet u Indoor Karting Middelburg.
Route over A58 vanaf Bergen Op Zoom
U rijdt over de A58 richting Middelburg/Vlissingen. Bij afrit 38 (Industrieterrein Arnestein) gaat u rechts
de snelweg af en rijdt u verder rechtdoor over de N665/Nieuwlandseweg. Na ongeveer 1400 meter
slaat u schuin rechtsaf richting Industrieterrein Arnestein 1. Aan het eind van deze afrit slaat u rechtsaf
richting Waldammeweg. Zodra u zich op de Waldammeweg bevindt slaat u (na ongeveer 250 meter)
linksaf richting Herculesweg (tweede links). Na ongeveer 400 meter ziet u Indoor Karting Middelburg
Route over A58 vanaf Vlissingen
U rijdt over de A58 richting Middelburg/Goes. Bij afrit 39 (richting Middelburg) slaat u rechtsaf. Aan het
eind van deze afrit linksaf richting Middelburg. Bij de rotonde rechtdoor en bij de eerste stoplichten
(McDonalds linkerzijde) gaat u rechtsaf. U bevindt zich nu op de Torenweg. Nu volgen drie rotondes,
allen rechtdoor rijden en onder het viaduct door. U bevindt zich nu op de Waldammeweg. Op
Waldammeweg links afslaan richting Herculesweg (tweede links). Na ongeveer 400 meter ziet u
Indoor Karting Middelburg.
Route vanaf Westkapelle
U rijdt op de N287 (Westkapelseweg) richting Zoutelande. Zodra u in Zoutelande aankomt, volgt u de
weg richting Koudekerke/Middelburg (N288). U rijdt alsmaar rechtdoor richting Middelburg door
Koudekerke. U rijdt nu over de N288 (Koudekerkseweg), na 8900 meter slaat u links af richting
stromenweg. Na 1250 meter slaat u links af de N661 (Nieuwe Vlissingseweg) op. Bij de eerste
verkeerslichten gaat u rechtsaf. Bij de volgende twee verkeerslichten gaat u rechtsaf, richting Goes
(A58) U gaat nu de brug over en bij het vierde verkeerslicht na de brug, gaat u links af (McDonalds
bevindt zich aan de rechter zijde) richting Industrieterrein Arnestein. U bevindt zich nu op de
Torenweg. Er volgen nu drie rotondes, allemaal rechtdoor oversteken, onder het viaduct door. U
bevindt zich op de Waldammeweg. Op Waldammeweg links afslaan richting Herculesweg (tweede
links). Na ongeveer 400 meter ziet u Indoor Karting Middelburg.
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