Routebeschrijving & Plattegrond

De Groene-Energiewinkel b.v. is gevestigd in het centrum van Oosterhout (NB), zo'n 10 km boven Breda langs de
A27 (Utrecht-Breda) en dichtbij de A16, A59 en A58.
Hoewel er meerdere mogelijkheden zijn om ons vanaf de diverse snelwegen te bereiken beperken we ons tot de
routebeschrijving vanaf de afslag 17 op de A27 omdat die het eenvoudigst is.
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Komende vanaf Rotterdam (A16) richting Breda.
Op de A16 bij het knooppunt Zonzeel de A59 richting Waalwijk/ 's-Hertogenbosch nemen.
Bij het knooppunt Hooipolder de A27 richting Breda nemen.
Zie verder onder "Komende vanaf Utrecht (A27) richting Breda."
Komende vanaf Tilburg (A58) richting Breda.
Op de A58 bij Breda de A27 richting Utrecht nemen.
Zie verder onder "Komende vanaf Breda (A27) richting Utrecht."
Komende vanaf Utrecht (A27) richting Breda.
Bij Oosterhout afslag 17, "Oosterhout-Zuid" nemen.
Onderaan de afrit bij de verkeerslichten rechtsaf en direct uiterst rechts voorsorteren.
Na ongeveer 100 m bij de volgende verkeerslichten rechtsaf, u gaat nu een brug over.
Ga verder bij "vervolg routebeschrijving".
Komende vanaf Breda (A27) richting Utrecht.
Bij Oosterhout afslag 17, "Oosterhout-Zuid" nemen.
Onderaan de afrit bij de verkeerslichten linksaf en direct uiterst rechts voorsorteren.
Onder het viaduct rechtdoor bij de verkeerslichten en weer rechtsvoorsorteren.
Na ongeveer 100 m bij de volgende verkeerslichten rechtsaf, u gaat nu een brug over.
Ga verder bij "vervolg routebeschrijving".
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Vervolg routebeschrijving
Na de brug bij de rotonde rechtdoor (tweede afslag), u rijdt nu op de Tilburgseweg die na ongeveer 200 meter
overgaat in de Sint Antoniusweg (zie de gele weg rechtsonder op het kaartje hierboven).
Na ongeveer 750 m bij de rotonde linksaf, u rijdt nu de Ridderstraat in.
Na ongeveer 300 m bij de verkeerslichten rechtsaf, u rijdt nu de Keiweg in.
Na ongeveer 150 m rechtsaf, u rijdt nu de Kloosterstraat in.
U ziet nu aan uw linkerkant betaalde parkeerplaatsen.
Komt u om ons te bezoeken voor een gesprek of informatie dan kunt u het beste hier (betaald) parkeren. Komt u
langs om goederen op te halen dan kunt u beste eerst even aanbellen want dan moet u langs de achteringang
komen die in een andere straat is gelegen.
De Kloosterstraat is eenrichtingsverkeer vanaf de ingang van deze parkeerplaats, wij zijn gevestigd in het
eenrichtings gedeelte aan de rechterkant op nummer 25A.
(Het enige pand met een voortuin dus dat kan niet missen. Let op de dat oprit naast ons pand niet bij ons hoort
maar bij de buren, daar mag u dus niet parkeren).
LET OP
Oosterhout kent een vergunningensystemen voor parkeren in het centrum en als bezoeker mag u alleen op de
betaalde parkeerplaatsen parkeren.

