
 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende parkings bevinden zich op wandelafstand van het "Fernand Schuermanstadion" : 

 

OPGEMAAKT  VOLGENS DE AFSTAND NAAR HET STADION 

 

1) Openbare parking de Woonboot  "Eeckhoutdriesstraat 71" 

De parking ligt vlak naast de ingang (is meestal vrij snel volzet)  

 

2) Openbare parking Academie - Schoolstraat 17  

Sla rechtsaf bij het verlaten van de parking en neem de ingang "Schoolstraat 63"    

 

3) Openbare parking Houtkaai ter hoogte van nr 15 

Sla rechtsaf  bij het verlaten van de parking / steek de straat over / neem de ingang "Schoolstraat 63" 

 

4) Sint-Amelbergalaan 7 / Parking Action (vroegere GB Temse) 

Sla rechtsaf bij het verlaten van de parking / steek het kruispunt over / neem de ingang        

"Schoolstraat 63" 

 

5) Paterstraat ter hoogte van nr 31 / Parking van de vroegere LIDL-vestiging 

Sla rechtsaf bij het verlaten van de parking / steek het kruispunt over / neem de ingang 

"Eeckhoutdriesstraat 71" 

(aan het kruispunt linksaf gaan naar de ingang "Schoolstraat 63" is eveneens mogelijk) 

 

6) Paterstraat ter hoogte van nr 44 / Parking van de ALDI-vestiging 

Verlaat de parking via de Paterstraat  / sla linksaf / steek het kruispunt over / neem de ingang 

"Eeckhoutdriesstraat 71"   

(aan het kruispunt linksaf gaan naar de ingang "Schoolstraat 63" is eveneens mogelijk) 

 

7) Openbare parking aan het administratief centrum "De Zaat" te bereiken via de Oeverstraat ter 

hoogte van nr 78 (de parking staat aangegeven met een wegwijzer) 

Verlaat de parking via de Oeverstraat / sla linksaf / eerste straat rechts "Houtkaai" / neem de ingang 

"Schoolstraat 63"     

 

8) Openbare parking aan de bibliotheek; Oeverstraat ter hoogte van nr 54 (KBC Bank) 

Verlaat de parking via de ALDI-parking / sla linksaf en volg de Paterstaat / steek het kruispunt over / 

neem de ingang "Eeckhoutdriesstraat 71"   

(aan het kruispunt linksaf gaan naar de ingang "Schoolstraat 63" is eveneens mogelijk) 

 

9) Openbare parking JOC De Nartist - Clemens De Landtsheerlaan 26 A 

LET OP : via deze parking zijn de terreinen NIET bereikbaar  

Verlaat de parking via de Clemens De Landtsheerlaan / sla rechtsaf / aan het kruispunt rechtsaf 

"Eeckhoutdriesstraat" / neem de ingang "Eeckhoutdriesstraat 71" 

 

De parkings 4 en 6 zijn tijdens de openingsuren voorbehouden aan de klanten van de winkels ! 


