
VOOR VRAGEN KUNT U ONS BEREIKEN VIA 088-190 190 1 (LOKAAL TARIEF) OF INFO@MKAGROEP.NL 

ROUTEBESCHRIJVING 

 

 
 
LOCATIE POELENDAELESINGEL 
POELENDAELESINGEL 12, 4335 JA MIDDELBURG 
 
 
Komende uit de richting Goes 

 Volg de snelweg A58 richting Vlissingen 

 Neem vervolgens afslag 39, Middelburg Centrum 

 Voeg in op de Schroeweg 

 Neem bij de rotonde de 2de afslag en rijd door op de Schroeweg 

 Rijd rechtdoor over de Schroebrug (ophaalbrug) 

 Bij de stoplichten sorteert u voor op de linkse baan (Het Groene Woud) 

 Houd de 2 linkse banen aan en sla bij de volgende stoplichten linksaf de Poelendaelesingel 
op 

 U ziet uw bestemming aan uw linkerzijde liggen. 

 Sla links af het parkeerterrein op en parkeer aan de voorzijde van het pand. 
 

 
Parkeren 

 U kunt parkeren aan de voorzijde van het gebouw aan de Poelendaelesingel. 
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ROUTEBESCHRIJVING 

 

 
 
LOCATIE POELENDAELESINGEL 
POELENDAELESINGEL 12, 4335 JA MIDDELBURG 
 
 
Komende met het openbaar vervoer 

 Neem de trein naar station Middelburg 

 Looproute (15 min.) 
- Loop aan de voorzijde van het station, de stationsbrug over 

- Loop langs het kanaal (Blauwedijk) 
- Bij de brug gaat u rechts en steekt de weg over 

- Sla rechtsaf en vervolg uw weg op Het Groene Woud 

- Loop met de bocht mee linksaf, de Poelendaelesingel op 

- U ziet uw bestemming aan uw linkerzijde 
 

 Vanaf het treinstation Middelburg vertrekken er diverse buslijnen die u zou kunnen nemen; 
lijn 52, 53, 56, 58 en Connexxion bus 133. Ongeacht welke buslijn u neemt, stapt u uit bij 
halte ‘Het Groene Woud’. 
Loop vervolgens op Het Groene Woud richting de Poelendaelesingel (sla rechtsaf). Steek bij 
de stoplichten over naar de andere zijde en vervolg uw weg. U ziet het pand aan de 
linkerzijde van de weg liggen. U heeft uw bestemming berijkt.  
 

 

Vanuit

Goes 


