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Info voor het rondje Zeeland 2014 !! 

 

Vertrek van Akermaat op de A9 op vrijdag om 09:00 uur. Als je nog een bakkie lust zul je daar voor 

die tijd moeten zijn. Beter vroeg vertrekken en de rest van de dag genieten dan te laat vertrekken en 

de rest van de dag stressen. 

 

Onderdak in Zeeland tijdens dit ritje is:     http://hoteldezwaan.nl/   Tel.: 0117 – 402002 

 

Route 1 = 85 km. snelweg    +/- een uurtje rijden. 

A9, A5, A4, A20 en dan rechts af bij het shell tankstation “” Maasland ”” . (Route 2 laden). 

Route 2 = 215 km. Binnendoor naar het Hotel en waar komen we zo’n beetje langs    

De scheur, Caland-kanaal, Hartel-kanaal, Oostvoorne, Haringvliet, Grevelingen. Na 104 km. op deze 

route eventueel tanken (na +/- 190 km. rijden vanaf Akermaat A9). Verder komen we ook nog langs 

Roggeplaat, Neeltje Jans, Veerse Meer, Kustlicht, Zoute lande, Vlissingen, Westerschelde Tunnel, 

Biervliet en Driewegen om te eindigen in Schoondijke waar “” Hotel de Zwaan “”  is gehuisvest. 

Weetjes Westerschelde Tunnel: Lengte is 6,6 km., Diepste punt is 60 meter onder ANP, Het zijn 2 

buizen van 11 meter in doorsnede (per stuk), In totaal 52 camera’s die je in de gaten houden, In 

totaal 486 lussen in het wegdek die de doorstroming in de gaten houden, Het kost € 2,50 per motor 

om er 1 keer doorheen te mogen rijden ( En wij gaan het 2 keer doen !!). 

Route 3 = Klein rondje i.v.m. slecht weer enz. van 111 km. Binnendoor (Zeeland en België). 

Na 27 km. (Nog 84 km. op deze route) zouden we de Belgische grens moeten bereiken en kunnen we 

gedurende 37 km. benzine en rookwaren inslaan want zolang zijn we op deze route in België. Na 64 

km. (Nog 45 Km. op deze route) gaan we de grens van Nederland (Zeeland) weer over en zijn we 

weer in ons eigen vertrouwde Hollandje. 

Route 4 = Rondje van 234 km. Binnendoor (Zeeland en België). 

Na 17 km. (Nog 217 km. op deze route) zouden we de Belgische grens moeten bereiken en kunnen 

we gedurende 126 km. benzine en rookwaren inslaan want zolang zijn we in België.  We komen op 

verzoek ook door Doel (Een plaatsje waar men niet meer wil wonen) i.v.m. de Kerncentrale die er 

vlak naast staat (en die we ook gaan zien). Tevens komen we ook op verzoek door de Hedwiges-

polder (waar zo veel over te doen is geweest om dat onder water te zetten). Na 143 km. (Nog 91 km. 

op deze route) gaan we de grens van Nederland (Zeeland) weer over en zijn we weer in ons eigen 

vertrouwde Kikkerlandje. 

Route 5: 186 km. Vanaf het Hotel Naar grens Rotterdam/Capelle aan de IJssel (Eten). 

Het eerste stuk is nog binnendoor en het laatste stuk is wat sneller i.v.m. de bruggen over het water 

en het bewoonde gedeelte van Nederland waar we door moeten (Randstad). Het eindpunt ligt bij 

een MC.Donald (McDrive) en een ander etablissement (Bastion Hotel en/of Subway). Hier kunnen we 
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ter plaatse beslissen waar we heen willen om iets te eten als we iets willen eten natuurlijk. Hier 

kunnen we ook de laatste route laden voor het laatste paadje naar huis. 

 

Route 6: 100 km. Bijna het laatste stukje naar huis. 

Via de A20, A12, N11, N207, een stuk binnendoor, de A9, A4, de A10 en de A8 waar we nog een keer 

kunnen tanken of iets dergelijks zullen we op het eind van deze route en van dit weekend komen. 

Het eindpunt van deze route is in de bocht op de parkeerplaats vlak voor het pontje van Akersloot. 

Als extraatje zou je hier de laatste route kunnen laden zodat je via een iets anders route thuis komt 

dan dat je normaal zou doen. 

Route 7: 12 km. Nog even doorbijten voor het laatste stukje. Kijken hoever je komt !!! 

 

Gegevens: Mapsource met kaartversie 2014.40 

 

We hopen dat iedereen van de routes heeft genoten en een leuk weekend heeft gehad in Zeeland. 


