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LOCATIE KLEIN ARSENAAL 
DUBBELSTRAAT 90, 4611 GM  BERGEN OP ZOOM 
 
 
Komende uit de richting Goes 

 Volg de snelweg A58 en neem afrit 27-Bergen op Zoom-Noord/Halsteren vanaf de A4 

 Ga bij de stoplichten links onderdoor het viaduct 

 Ga rechtdoor op de Randweg Noord 

 Ga rechtdoor op de Randweg West 

 Blijf rechtdoor rijden over de Van Gorkumweg en de Konijnenburgweg 

 Aan de rechterkant ziet u de brandweerkazerne. Ga hier bij de stoplichten links 

 Volg de Wittoucksingel langs de toren. Vervolgens komt u op de Rijtuigweg 

 Aan de rechterkant ziet u het Klein Arsenaal, waar u binnen de hekken op het terrein kunt 
parkeren 

 
 
Komende uit de richting Roosendaal 

 Volg de A58/E312 naar Bergen op Zoom 

 Neem afrit 27-Bergen op Zoom-Noord-Knooppunt Zoomland vanaf de A58/E312 en blijf 27-
Bergen op Zoom-Centrum volgen 

 Sla linksaf naar de Ruytershoveweg 

 Vervolg de Wouwsestraatweg 1.1 km lang rechtdoor en ga vervolgens met de bocht mee 
naar links. U bevindt zich nu op de Bredasestraat 

 Sla na 280 meter rechtsaf naar de Williamstraat 

 Sla na 180 meter rechtsaf naar de Van der Rijtstraat. Vervolg de Noordsingel rechtdoor naar 
de Westersingel en sla vervolgens rechtsaf naar de Moeregrebstraat 

 Neem na 100 meter een flauwe bocht naar rechts de Dubbelstraat in 
 
 
Komende uit de richting Rotterdam 

 Volg de A29 en de A4 naar de Randweg Noord in Bergen op Zoom 

 Neem afrit 27-Bergen op Zoom-Noord en sla na 4.4 km rechtsaf naar Randweg Noord 

 Vervolg deze weg 2,2 km rechtdoor. U rijdt nu op Randweg West 

 Ga na 1.1 km bij de rotonde rechtdoor naar de Smitsvest 

 Vervolg deze weg voor 220 meter en sla vervolgens rechtsaf naar de Rijtuigweg 

 Sla na 130 meter linksaf bij de 1e dwarsstraat, de Molenbergstraat op 

 Sla af naar Klein Weike en sla vervolgens na 50 meter rechtsaf naar de Dubbelstraat 
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Komende met het openbaar vervoer 

 Neem vanaf station Bergen op Zoom lijn 102 (richting Oude- Tonge Busstation Connexxion) 

 Stap uit bij de halte Burg. Stulemeijerlaan 

 Loop vanaf de halte Burg. Stulemeijerlaan in westelijke richting via het Lange Park 

 Sla linksaf de Infanteriestraat in 

 Sla rechtsaf naar het Wilhelminaveld, weg vervolgen naar het Molenpad 

 Sla rechtsaf naar de Dubbelstraat, gebouw Klein Arsenaal 

 Voor kaakchirurgie kunt u terecht op de eerste verdieping 
of 

 Neem vanaf station Bergen op Zoom lijn 25 (richting Bergse Plaat met Arriva) 

 Stap uit bij halte Van Konijnenburgweg 

 Loop vanaf de halte Van Konijnenburgweg in westelijke richting naar het Wagenpleintje 

 Sla rechtsaf naar het Wagenpleintje 

 Vervolg de weg naar de Havenstraat. U vindt het Klein Arsenaal links, aan de Dubbelstraat 

 Voor kaakchirurgie kunt u terecht op de eerste verdieping 
 
 
Algemeen 

 U vindt het Klein Arsenaal aan de rechterkant 

 Bij het Klein Arsenaal vindt u binnen een hek een parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren 

 Voor Kaakchirurgie kunt u terecht op de eerste verdieping 
 

 




