Routebeschrijving
PER AUTO
Vanuit de richting Bergen op Zoom / Roosendaal:
• Vanaf de A58 neemt u de afslag ‘s-Gravenpolder/Kloetinge (afrit 35);
• Bij de eerste stoplichten gaat u rechtdoor en volgt u Kloetinge;
• Bij de tweede stoplichten slaat u linksaf de Buys Ballotstraat in, die u
helemaal uitrijdt tot net voor de rotonde;
• Aan uw linkerzijde ziet u ons kantoor en treft u de inrit naar het
bedrijfsparkeerterrein aan.
Vanuit de richting Rotterdam / Zierikzee:
• Vanaf de N59 neemt u de afslag Goes/Vlissingen en volgt u de N256
richting Goes;
• Vervolgens neemt u de afslag Goes-Zuid en slaat u linksaf de
Anthony Fokkerstraat in richting Goes-Zuid;
• Ga rechtdoor over twee rotondes;
• Bij de derde rotonde gaat u eveneens rechtdoor de Fruitlaan op, die
vervolgens overgaat in de Kloetingseweg;
• Bij de vierde rotonde neemt u de derde afslag richting de Buys
Ballotstraat;
• Direct nadat u deze afslag heeft genomen, ziet aan uw rechterzijde
ons kantoor en treft u de inrit naar het bedrijfsparkeerterrein aan.
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Routebeschrijving
PER AUTO
Vanuit de richting Middelburg / Vlissingen:
• Vanaf de A58 neemt u de afslag ‘s-Gravenpolder/Kapelle (afrit 35);
• De rotonde neemt u de derde afslag richting Biezelinge/Kapelle
(N289);
• Bij de eerste stoplichten slaat u linksaf richting Kloetinge/Goes-Oost
(N289);
• Bij de tweede stoplichten slaat u linksaf de Buys Ballotstraat in, die u
helemaal uitrijdt tot net voor de rotonde;
• Aan uw linkerzijde ziet u ons kantoor en treft u de inrit naar het
bedrijfsparkeerterrein aan.
Vanuit de richting Antwerpen (België):
• Vanuit Antwerpen neemt u de oprit naar Ring Antwerpen/Rotterdam/Haven 491-2000 en voegt in op de A12 richting Nederland;
• In Nederland vervolgt u uw weg naar de A4;
• Bij het Knooppunt Markiezaat houdt u links aan en volgt u de borden
A58/E312 richting Goes/Vlissingen;
• Vanaf de A58 neemt u de afslag ‘s-Gravenpolder/Kloetinge (afrit 35);
• Bij de eerste stoplichten gaat u rechtdoor en volgt u Kloetinge;
• Bij de tweede stoplichten slaat u linksaf de Buys Ballotstraat in, die u
helemaal uitrijdt tot net voor de rotonde;
• Aan uw linkerzijde ziet u ons kantoor en treft u de inrit naar het
bedrijfsparkeerterrein.
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Routebeschrijving
PER AUTO
Vanuit de richting Gent (België) / Terneuzen:
• Komende vanuit Gent op R4/N474 vervolgt u in Nederland uw weg
op de N252 richting Terneuzen;
• Vervolgens neemt u de N62 richting 's-Heerenhoek/Goes/Bergen
op Zoom via de Westerscheldetunnel (gedeeltelijk tol;
• Vervolgens slaat u rechtsaf naar de Sloeweg/N62 (borden naar 'sHeerenhoek/Goes/Bergen op Zoom) en voegt in op de A58 via de
oprit richting Goes/Bergen op Zoom;
• Bij het knooppunt De Poel houdt u rechts aan en volgt u de borden
A256 richting Goes/Zierikzee;
• U vervolgt u weg naar de A256 en neemt de afslag richting Anthony
Fokkerstraat;
• Op de rotonde neemt u de derde afslag naar de Anthony
Fokkerstraat;
• De volgende twee rotondes gaat u rechtdoor de Fruitlaan/Kloetingseweg op;
• Bij de vierde rotonde neemt u de derde afslag richting de Buys
Ballotstraat;
• Direct nadat u deze afslag heeft genomen, ziet aan uw rechterzijde
ons kantoor en treft u de inrit naar het bedrijfsparkeerterrein aan.
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Routebeschrijving
PER TREIN
Vanaf NS-station Goes loopt in ca. 16 minuten naar ons kantoor
(afstand ca. 1.3 km).
•
•
•
•

U loopt het perron af, neemt de uitgang aan de voorzijde van het NSstation (Stationsplein) en loopt rechtsaf de Wulfaertstraat in;
Na ca. 500 m slaat u rechtsaf de Kloetingseweg in;
Bij de kruising aangekomen, slaat u linksaf en vervolgt u de
Kloetingseweg tot aan de rotonde;
Bij de rotonde aangekomen, slaat u vervolgens linksaf de Buys
Ballotstraat in. Aan uw rechterzijde ziet u ons kantoor.

Voor meer informatie: OV-reisinformatie: 0900-9292 (€ 0,50 p/m) of
www.ov9292.nl.
Uw vervoer van en naar het NS-station Goes kunnen wij uiteraard ook
verzorgen.

ADRES- EN CONTACTGEGEVENS
Synergo Consultancy B.V.
‘s-Gravenpolderseweg 2c
4426 CG Goes
T +31 (0)113 235 100
E info@synergo.com
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Let op: de ingang van ons kantoor en de toegang tot ons bedrijfsparkeerterrein bevinden zich beide aan de Buys Ballotstraat.

