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Routebeschrijving vanuit richting Breda

Volg A 58 richting Etten-Leur / Roosendaal. 
Daarna Bergen op Zoom noord/Steenbergen aanhouden en daarna Tholen aanhouden. 
Op de brug van Tholen gaat u 3 km rechtdoor tot aan de stoplichten. 
U neemt dan niet de afslag Tholen maar volgt even richting Poortvliet.

Na circa 3 km komt U stoplichten tegen. Bij de stoplichten gaat u linksaf richting de Bergse Diepsluis, dat is de N659. 
U komt dan op de Reimerswaalseweg deze weg gaat na een paar km over in de Oesterdam. 
U neemt de eerste afslag rechts op de Oesterdam ,
Afslag Bergsediepsluis is na hm. paaltje 11.3
U rijdt een paar honderd meter rechtdoor tot aan de parkeerplaatsen 
en daar ziet u onze boot de Zwerver3 liggen.

Routebeschrijving vanuit richting Rotterdam

Via diverse aanrij-routes uiteindelijk via de A 20 naar de A 16, richting DORDRECHT. 
Zodra je over de van Brienenoordbrug bent, A 15 richting ZIERIKZEE 
Vanaf het knooppunt Vaanplein de A 29 ZIERIKZEE / ROOSENDAAL Bij het 
Hellegatsplein, richting STEENBERGEN / ANTWERPEN, blijft A 29 
maar wordt opeens vanzelf A4, deze weg blijven volgen tot de afslag (nr.26) THOLEN N 286 
Op de brug van Tholen gaat u 3 km rechtdoor tot aan de stoplichten. 
U neemt dan niet de afslag Tholen maar volgt even richting Poortvliet.
Bij de stoplichten gaat u linksaf richting de Bergse Diepsluis, dat is de N659.
U komt dan op de Reimerswaalseweg deze weg gaat na een paar km over in de Oesterdam. 
U neemt de eerste afslag rechts op de Oesterdam ,
Afslag Bergsediepsluis is na hm. paaltje 11.3
U rijdt een paar honderd meter rechtdoor tot aan de parkeerplaatsen 
en daar ziet u onze boot de Zwerver3 liggen.



Routebeschrijving vanuit Zeeland of Belgie

Vanaf de A58 neemt U afslag 31, Rilland op A58/E312 
volg Tholen N 289, sla linksaf naar de N 659, de Oesterdam richting Tholen. 
Je komt dan vanaf de andere kant bij de Bergsediepsluis aan.
Afslag Bergsediepsluis is voor hm. paaltje 11.3
Direct na de Bergse Diepsluis neemt u de linkse afslag. Afslag Bergse Diepsluis.
U rijdt een paar honderd meter rechtdoor tot aan de parkeerplaatsen 
en daar ziet u onze boot de Zwerver3 liggen.

Vanuit de richting Antwerpen, A12, A4 and A58/E312 naar Nederland. 
sla dan vóór Bergen op Zoom af richting Goes/Vlissingen 
Neem afslag 31, Rilland op A58/E312 
volg Tholen N 289, sla rechtsaf naar de N 659, de Oesterdam richting Tholen.
Je komt dan vanaf de andere kant bij de Bergsediepsluis aan. 
Afslag Bergsediepsluis is voor hm. paaltje 11.3
Direct na de Bergse Diepsluis neemt u de linkse afslag. Afslag Bergse Diepsluis.
U rijdt een paar honderd meter rechtdoor tot aan de parkeerplaatsen 
en daar ziet u onze boot de Zwerver3 liggen.

De route naar de Bergse Diepsluis (ligplaats Zwerver3), 
op het Zeeuwse eiland Tholen wordt hieronder in 5 kaarten beschreven.

Bekijk de kaarten aandachtig of print ze uit, of deze routebeschrijving !
Of gebruik deze routebeschrijving op pc, laptop of tablet

Maakt U gebruik van een navigatiesysteem dan kunt U het beste 
Reimerswaalseweg 4691 PV invoeren, daarna afslag Bergse diepsluis aanhouden, 
dan nog 300 meter rechtdoor.
Je kunt ook coordinaten invoeren: N51.513613, E4.167319 

De reistijden vanuit Breda en Rotterdam zijn: 
Rotterdam ± 40 minuten 
Breda ± 40 minuten 
Antwerpen ± 30 minuten 

 

https://www.google.nl/maps/dir/Rotterdam+Centraal,+Rotterdam/Sportvisbedrijf+%22de+Flipper%22,+Pr.+Beatrixstraat+9,+4691+GK+Tholen,+Nederland/@51.5137028,4.1673777,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c434a59f5b6c51:0x5d25f9d5a2489ee7!2m2!1d4.4694224!2d51.925094!1m5!1m1!1s0x47c46be5cd25c7c9:0x8984dca90a19b453!2m2!1d4.167364!2d51.513217

