Route naar camping De Wachtsluis
Via Zeeland (Bergen op Zoom of Zierikzee, Goes), A58
Via de A58. Neem afslag 36 Terneuzen (tol, Westerscheldetunnel) de N62. Volg Terneuzen
(tol) / Westerscheldetunnel. Na de Westerscheldetunnel afslag Oostburg/Breskens (let op
dat u de afslag niet mist) richting Oostburg/Biervliet/Breskens de N61.
De weg is in 2015 vanaf de tunnel tot Schoondijke vernieuwd en niet alle GPS systemen zijn
geactualiseerd. Let even op dat u de vernieuwde N61 blijft volgen (en misschien uw GPS even
uitzet) volgens bovenstaande beschrijving. Vanaf Oostburg kunt u zeker weer uw GPS volgen
richting onze camping.
U blijft de weg N61 vervolgen. U passeert achtereenvolgens Hoek, Biervliet, IJzendijke. Nabij
Schoondijke linksaf op de rotonde richting Oostburg.

Na 3,3 km de tweede afslag op de rotonde richting Sluis. Na 1,9 km rechtsaf op de rotonde
richting Zuidzande. Blijf de weg vervolgen door Zuidzande. Na Zuidzande is het 1,8 km tot de
rotonde waar u de tweede afslag neemt richting Cadzand. Na 2,2 km in Cadzand linksaf de
Retranchementseweg op richting Retranchement. Na 2,4 km, nog voor het
dorpje Retranchement, rechtsaf de Cadzandseweg op. Na 1,1 km linksaf de Wachtsluis op.
U bent nu gearriveerd bij de camping. Handig als u even voor het erf op grasstrook rechts
(tevens de bezoekersparkeerplaats) gaat staan en dan eerst meldt op de receptie i.v.m. op
en af kunnen rijden van de camping door andere gasten.
Camping De Wachtsluis staat vanaf Cadzand op ANWB bordjes aangegeven.

Via Antwerpen
Er zijn twee mogelijkheden via de Liefkenshoektunnel (tol) of via de ring van Antwerpen de
Kennedytunnel.
Opties via :
1
Kennedytunnel/ring: Volg de borden Gent. Na de Kennedytunnel de tweede afslag GentBrugge-Knokke/Heist E34.
2
Liefkenshoektunnel (tol): Volg voor Antwerpen de borden met Liefkenshoektunnel. Na de
Liefkenshoektunnel de borden richting Rotterdam-Brugge-Knokke/Heist E34 volgen.

Volg de E34 tot de afslag Sluis, dat is vanaf Antwerpen ongeveer 75 km (1 uur) rijden. U
bent nu op de N376 Dudzeleweg volg de borden Retranchement. Ga na 1,1km de
Hazegrasweg op. Volg Retranchement. Na 2,2 km gaat u de grens over en rijdt u door het
dorpje Retranchement. Nadat u de dorpskern bent doorgereden gaat u linksaf de
Cadzandseweg op. Na 1,1 km linksaf de Wachtsluis op. U bent nu gearriveerd bij onze
camping. Camping De Wachtsluis staat vanaf Retranchement op ANWB bordjes aangegeven.
Tip: is er voor Knokke verkeersdrukte? Neem dan afslag Aardenburg/Eede vanaf de E34.
Richt u dan op Eede, Aardenburg, Sluis, Retranchement.

