Moye Keene 88
4791 BH Klundert
Tel: +31 (0) 168-404973
Fax: +31 (0) 168-404973
E-mail: duiken@duikschoolbrabant.nl

Route beschrijving naar zwembad ‘t Volkerakkertje Fijnaart
Adres Prinses Margrietlaan te Fijnaart
Home of Duikschool Brabant
Telefoon : 0168 - 46 25 34
Vanaf Zevenbergen :
• Startpunt : Zevenbergen
• U volgt de provinciale weg N59 in de richting Klundert.
• U neemt de rijksweg A 17 richting Fijnaart- Zierikzee.
• U neemt de eerste afrit Fijnaart - Zierikzee (A 59).
• U neemt de afslag Fijnaart
• Aan het einde van de afrit gaat u links het viaduct onder.
• In de bocht blijft u rechts aanhouden.
• U volgt de weg en rijdt de afslag Heijningen voorbij en steekt de
rotonderecht over richting Fijnaart.
• Op ca 600m na de rotonde treft u het bord bebouwde kom Fijnaart aan.
• U slaat bij de eerste afrit na de verkeersdrempel, van de dijk linksaf, let op
deze is niet makkelijk te zien.
• U gaat de eerste weg links (na ca 100 m)
• U rijdt ca 300 m door tot op een plein komt.
• U slaat linksaf. Dit is de Prinses Margrietlaan
• Na 100 meter treft u de parkeerplaats van het zwembad aan.
• De hoofdingang van het zwembad is rechts van de parkeerplaats door de
hekken.
Vanaf Roosendaal
• Startpunt : Roosendaal Noord - Borchwerf
• U neemt de oude weg naar Oud Gastel.
• U blijft deze weg volgen in de richting Fijnaart. U passeert de brug.
• U slaat rechtsaf richting Fijnaart aan het einde van de weg
• Op ca 600m na de afslag Roosendaal treft u het bord bebouwde kom
Fijnaart aan.
• U slaat bij de eerste afrit na de verkeersdrempel, van de dijk linksaf, let op
deze is niet makkelijk te zien.
• U gaat de eerste weg links (na ca 100 m)
• U rijdt ca 300 m door tot op een plein komt.
• U slaat linksaf. Dit is de Prinses Margrietlaan
• Na 100 meter treft u de parkeerplaats van het zwembad aan.
• De hoofdingang van het zwembad is rechts van de parkeerplaats door de
hekken.
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