Routebeschrijving De Wittenberg

Vanuit Den Bosch (A2)
Wanneer u op de snelweg A2 vanuit de richting Den Bosch komt, neemt u afslag nr. 16, Waardenburg. Onder aan
de afslag gaat u linksaf de Steenweg op, onder de snelweg door, waarna u een rotonde nadert. Deze neemt u
2-kwart, oftewel u steekt recht de rotonde over. Nu bevindt u zich nog steeds op de Steenweg maar deze gaat over
in de Graaf Reinaldweg. Dit is de N830, in de richting Haaften. Na ruim 2 km komt u bij Haaften, waar
industriegebied Kerkewaard op de verkeersborden staat aangegeven. Hier slaat u linksaf de Hertog Karelweg in. U
blijft deze weg ongeveer 1 km volgen waarna deze vanzelf overgaat in de Bernhardstraat. Nu ziet u zorgcentrum
De Wittenberg vrijwel direct aan uw rechterzijde.

Vanuit Utrecht (A2)
Wanneer u op de snelweg A2 vanuit de richting Den Bosch komt, neemt u afslag nr. 16, Waardenburg. Onder aan
de afslag gaat u linksaf de Achterweg op, waarna u een rotonde nadert. Deze neemt u 1-kwart, oftewel u gaat
rechtsaf. Nu bevindt u zich op de Steenweg maar deze gaat over in de Graaf Reinaldweg. Dit is de N830, in de
richting Haaften. Na ruim 2 km komt u bij Haaften, waar industriegebied Kerkewaard op de verkeersborden staat
aangegeven. Hier slaat u linksaf de Hertog Karelweg in. U blijft deze weg ongeveer 1 km volgen waarna deze
vanzelf overgaat in de Bernhardstraat. Nu ziet u zorgcentrum De Wittenberg vrijwel direct aan uw rechterzijde.

Vanuit Nijmegen/Tiel (A15)
Wanneer u op de snelweg A15 vanuit de richting Nijmegen / Tiel komt, neemt u bij knooppunt Deil de afslag naar
Den Bosch / Eindhoven. Hiermee komt u op de A2 en neemt u de eerstvolgende afslag, nr. 16, Waardenburg.
Onder aan de afslag gaat u linksaf de Achterweg op, waarna u een rotonde nadert. Deze neemt u 1-kwart, oftewel
u gaat rechtsaf. Nu bevindt u zich op de Steenweg maar deze gaat over in de Graaf Reinaldweg. Dit is de N830, in
de richting Haaften. Na ruim 2 km komt u bij Haaften, waar industriegebied Kerkewaard op de verkeersborden
staat aangegeven. Hier slaat u linksaf de Hertog Karelweg in. U blijft deze weg ongeveer 1 km volgen waarna deze
vanzelf overgaat in de Bernhardstraat. Nu ziet u zorgcentrum De Wittenberg vrijwel direct aan uw rechterzijde.

Vanuit Rotterdam/Gorinchem (A15)
Wanneer u op de snelweg A15 vanuit de richting Rotterdam / Gorinchem komt, neemt u afslag nr. 29, Leerdam.
Onder aan de afslag gaat u linksaf de provincialeweg N848 op in de richting van Vuren / Herwijnen. U nadert direct
een rotonde, deze steekt u recht over. Hierna nadert u weer een rotonde, deze neemt u 3-kwart, oftewel u gaat
links af. Hiermee komt u op de Graaf Reinaldweg, de N830. Hier staat Herwijnen / Zaltbommel aangegeven op de
verkeersborden, dit is ook richting Haaften. Na ongeveer 8 km nadert u een rotonde, u bent nu bij Haaften
aangekomen. Neem de rotonde 1-kwart, u gaat dus rechtsaf, de Marijkestraat op. Deze straat gaat vanzelf over in
de Bernhardstraat. Na ongeveer 1 km ziet u Zorgcentrum De Wittenberg aan uw linkerzijde.

Tot ziens bij De Wittenberg!

