
Vanuit Breda via A27 en A59
Neem afslag knooppunt Hooipolder Waalwijk naar A59

richting Raamsdonksveer/Rotterdam. Neem daarna

afslag 34 Raamsdonksveer richting Geertruidenberg

/Raamsdonk. Neem op de eerste rotonde de 3e afslag

richting Geertruidenberg. Neem vervolgens op de

tweede rotonde de 1e afslag (Eendrachtsweg) en ga

aansluitend rechtdoor bij de 3e rotonde. Vervolgens

komt u over de brug en na de brug neemt u de 1e afslag

naar rechts (Stationsweg/Plantsoen). Op de kruising

gaat u links (Gasthuisstraat) en vervolgens de 2e straat

wederom links (Waterpoortstraat/loopt over in Haven).

Rechts kunt u parkeren op het *parkeerterrein.

Vanuit Den Bosch via A59
Neem afslag 34 Raamsdonkveer/Geertruidenberg

/Raamsdonk. Neem op de eerste rotonde de 3e afslag

richting Geertruidenberg. Neem vervolgens op de

tweede rotonde de 1e afslag (Eendrachtsweg) en ga

aansluitend rechtdoor bij de 3e rotonde Vervolgens

komt u over de brug en na de brug neemt u de 1e afslag

naar rechts (Stationsweg/Plantsoen). Op de kruising

gaat u links (Gasthuisstraat) en vervolgens de 2e straat

wederom links (Waterpoortstraat/loopt over in Haven).

Rechts kunt u parkeren op het *parkeerterrein.

Vanuit Rotterdam via A59
Neem afslag 34 Raamsdonk/Raamsdonksveer. Sla linksaf

naar de Oosterhoutseweg. Neem op de eerste rotonde

de derde afslag en daarna gelijk op de tweede rotonde

de 1e afslag (Eendrachtsweg) en neem aansluitend de

eerste afslag bij de 3e rotonde. Ga daarna rechtdoor bij

de 4e rotonde. Vervolgens komt u over de brug en na de

brug neemt u de 1e afslag naar rechts

(Stationsweg/Plantsoen). Op de kruising gaat u links

(Gasthuisstraat) en vervolgens de 2e straat wederom

links (Waterpoortstraat/loopt over in Haven). Rechts

kunt u parkeren op het *parkeerterrein.

Vanuit Utrecht via A27
Neem afslag 20 Geertruidenberg richting Maasdijk.

Neem op de rotonde de 2e afslag (Maasdijk). Bij de

stoplichten vervolgt u de weg rechtdoor tot aan de eerst

volgende rotonde. Hier neemt u de 1e afslag richting

Geertruidenberg. Na de brug slaat u rechtsaf

(Plantsoen). Ga vervolgens rechts Gasthuisstraat. Neem

de 2e straat links (Waterpoortstraat/loopt over in Haven).

Rechts kunt u parkeren op het *parkeerterrein.

*Parkeerterrein

Loop rechts in de hoek het wandelpad op. U vindt het

Cachot iets verderop aan linkerkant. Hier kunt u

uitsluitend te voet komen.
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Gelieve de uitritten van omwonenden vrij te houden. 

Parkeeroptie A - Haven 54 te Geertruidenberg
Zodra u in de straat (Haven) komt aanrijden treft u rechts van u een parkeerplaats waar u, de gehele dag gratis, kunt

parkeren. Loop rechts in de hoek het wandelpad op. U vindt het Cachot iets verderop aan linkerkant. Hier kunt u

uitsluitend te voet komen.

Parkeeroptie B - Statenlaan 17-19 te Geertruidenberg
Zijn deze parkeerplaatsen vol? Dan verwijzen wij u graag door naar de Statenlaan. Dit is een grote, extra parkeerplaats

waar wederom de gehele dag gratis mag worden geparkeerd. Het is op loopafstand van het Cachot. Via de Haven loopt u

recht op onze locatie af.

GRATIS PARKEERMOGELIJKHEDEN


