Route Zwemloop Reynaertland 10 km.

Alle afstanden starten vanaf de achterdeur van het zwembad van Reynaertland. Rechtsaf richting
poort naar Kreekzoom. Door poortje direct linksaf naar eind Kreekzoom, keerpunt ronden en terug
over Kreekzoom richting splitsing Kreekzoom met Witte Brugstraat.

 1 km gaat linksaf Witte Brugstraat op tot keerpunt en daarna terug richting splitsing. Daar
rechtsaf terug richting ingang Reynaertland voor de finish.
 2,5 km gaat linksaf Witte Brugstraat op tot keerpunt en daarna terug richting splitsing. Daar
rechtsaf terug richting ingang Reynaertland voor de finish.
 5 km gaat rechtsaf Witte Brugstraat op richting rotonde via het fietspad. Bij rotonde rechtsaf
op fietspad langs Grote Kreekweg tot oversteekplaats bij oude spoorwegovergang.
Oversteken naar voetpad richting vd Maelstedeweg. Einde pad bij politiebureau vd
Maelstedeweg oversteken en linksaf richting binnenstad Hulst. Einde vd Maelstedeweg
bocht rechtsaf Stationsweg op. Bij Gentsepoort rechtsaf door de Gentsepoort. Na de
Gentsepoort rechtsaf pad Stadswallen op tot bovenste pad. Bovenste pad blijven volgen en
alle bolwerken volgen tot en met Molenbolwerk. Na Molenbolwerk via Walstraat wallen
verlaten richting Dubbele Poort. Einde Walstraat rechtsaf door Dubbele Poort voetpad naast
Tivoliweg volgen. Bij kruising Tivoliweg met Glacisweg via het zebrapad oversteken en
rechtsaf over linker voetpad langs Glacisweg. Wilhelminastraat oversteken en daarna linksaf
voetpad langs Zandstraat in. Willem Alexanderstraat oversteken en daarna linksaf terrein
Atletiekvereniging op. Voor clubgebouw RKHAV rechtsaf naar atletiekbaan en rechtsaf
atletiekbaan op. Na 1 volledig rondje atletiekbaan verlaten en door Finishboog.
 10 km gaat linksaf Witte Brugstraat op tot aangegeven keerpunt. Keerpunt ronden en terug
naar splitsing Witte Brugstraat-Kreekzoom. Daar keren en nog een keer naar het keerpunt en
terug. Daarna rechtdoor richting rotonde via het fietspad langs Witte Brugstraat. Bij rotonde
rechtsaf op fietspad langs Grote Kreekweg tot oversteekplaats bij oude spoorwegovergang.
Oversteken naar voetpad richting vd Maelstedeweg. Einde pad bij politiebureau vd
Maelstedeweg oversteken en linksaf richting binnenstad Hulst. Einde vd Maelstedeweg
bocht rechtsaf Stationsweg op. Bij Gentsepoort rechtsaf door de Gentsepoort. Na de
Gentsepoort rechtsaf pad Stadswallen op tot bovenste pad. Bovenste pad blijven volgen en
alle bolwerken volgen tot en met Oranjebolwerk. Pad naar beneden volgen tot Stationsweg.
Einde pad rechtsaf en daarna rechtsaf Traverse op (let op plantenbakken). Traverse
rechtdoor volgen voetpad langs parkeerterrein Havenfort. Einde voetpad rechtsaf Stadspark
in. Pad volgen tot eind bij Hulsternieuwlandweg. Rechtsaf en oversteken naar voetpad langs
Hulsternieuwlandweg. Bij kruising Hulsternieuwlandweg met Tivoliweg via zebrapad
linkerkant kruising oversteken naar Glacisweg. Rechtdoor over linker voetpad langs
Glacisweg. Wilhelminastraat oversteken en daarna linksaf voetpad langs Zandstraat in.
Willem Alexanderstraat oversteken en daarna linksaf terrein Atletiekvereniging op. Voor
clubgebouw RKHAV rechtsaf naar atletiekbaan en rechtsaf atletiekbaan op. Na 1 volledig
rondje atletiekbaan verlaten en door Finishboog.

