ROUTEBESCHRIJVING
LOCATIE ROOSENDAAL (1ste verdieping géén lift aanwezig)
ONYXDIJK 199, 4706 LL ROOSENDAAL
Komende uit de richting Dordrecht
 Ga de Randweg/N3 op, rijdt vervolgens rechts om de A16 op te gaan
 Volg volg de borden A17/A59 richting Roosendaal/Bergen op Zoom
 Neem vervolgens de rechterrijstrook env olg borden A58/E312 richting Roosendaal/Breda
 Neem de afslag 24-Roosendaal naar N262 richting Nispen/Essen
 Neem de afslag richting Kroeven/Langdonk en sla linksaf naar de Churchillpoort.
 Sla daarna rechtsaf naar de Zundersteweg, op de rotonde de 2e afslag naar de Onyxdijk. Sla
rechtsaf om op de Onyxdijk te blijven. De bestemming bevindt zich aan uw rechterzijde aan
het einde van de straat.

Komende uit de richting Breda
 Ga de A16/A58 op in Breda West en volg bij de borden Etten-Leur/Roosendaal/Vlissingen
 Neem afslag 23-Roosendaal Oost. Sla hierna linksaf naar de Oostpoort/de Van
Beethovenlaan.
 Sla daarna rechtsaf naar de Takspui, vervolgens linksaf naar de Burg. Schneiderlaan. Ga
linksaf de Zundertseweg op.
 Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Onyxdijk. Sla rechtsaf om op de Onyxdijk te blijven.
De bestemming bevindt zich aan uw rechterzijde aan het einde van de straat.

Komende uit de richting Bergen op Zoom
 Neem de Rooseveltlaan naar de A4/A58. Volg bij het knooppunt Zoomland de borden
A58/E312 richting Roosendaal/Rotterdam/Breda
 Volg bij het knooppunt De Stok de borden E312/A58 richting Roosendaal/Breda
 Neem afslag 24-Roosendaal naar N262 richting Nispen/Essen
 Neem de afslag richting Kroeven/Langdonk en sla linksaf naar de Churchillpoort.
 Sla daarna rechtsaf naar de Zundersteweg, op de rotonde de 2e afslag naar de Onyxdijk. Sla
rechtsaf om op de Onyxdijk te blijven. De bestemming bevindt zich aan uw rechterzijde aan
het einde van de straat.
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Parkeren
U kunt in de omgeving vrij parkeren.
Komende met het openbaar vervoer
Vanuit Dordrecht en Breda kunt u de intercity naar Roosendaal, Brugstraat nemen. Hier stapt
u uit en neemt u bus 3 Kortendijk tot halte Sterrebos. Vanaf deze halte is het nog 3 minuten
lopen.
U stapt uit en loopt 150 meter terug via de Onyxdijk en slaat de eerste straat Onyxdijk linksaf.
Deze straat loopt u door, uw bestemming bevindt zich aan uw rechterkant.
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