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

Route beschrijving naar Duikcentrum ‘De Grevelingen Zeeland’
Adres: Elkerzeeseweg 34 te Scharendijke
Telefoon : 0111-671500
Vanaf Hellegatsplein (A-59,A-29) :
Startpunt : Hellegatsplein
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Op dit verkeerspunt neemt u de afslag Zierikzee (N-59)
U blijft de provinciale weg N59 volgen in de richting Zierikzee tot aan
een grote rotonde voor Zierikzee.
U neemt deze rotonde half en gaat in de richting Renesse
Na de stoplichten neemt u de tweede afslag richting Scharendijke
U blijft deze weg volgen tot u een dijk tegenkomt.
Op deze dijk slaat u linksaf en gelijk (na 50 meter) weer rechtsaf de dijk
af
U blijft de weg volgen en komt door het dorpje Elkerzee (Let op de
verkeersdrempels)
De kleine rotonde neemt u half en gaat dus rechtdoor
U komt nu in de plaats Scharendijke.
Nog voor de eerste kruising (500 meter na de rotonde) is aan de
linkerkant het duikcentrum te zien welke te herkennen is aan een groot
bord langs de weg.
U bent welkom en te gast bij Henk en Ann Hanson.

Vanaf Maassluis (Afrit 7 van de A-20) :
Startpunt : Maassluis
• Op dit verkeerspunt neemt u de afslag Zierikzee (N-57)
• U blijft de N-57 volgen tot over de Brouwersdam.
• Hier is een afslag Renesse/Scharendijke. U neemt de richting
Scharendijke.
• In het dorp rijdt u rechtsaf langs de dijk.
• U volgt de weg tot voorbij de haven.
• Na de eerste weg links (Den Osse) is aan de rechterhand het
duikcentrum te zien, welke te herkennen is aan een groot bord langs de
weg.
• U bent welkom en te gast bij Henk en Ann Hanson.
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