Routebeschrijving ’t Kerkje Ellesdiek
Kerkje Ellesdiek
Van Hattumstraat 5
4437 AG Ellewoutsdijk
U kunt het 't Kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk op de volgende manieren bereiken:
Vanaf de A58 komend uit de richting Bergen op Zoom:
Afslag ’s-Gravenpolder, richting ’s-Gravenpolder, bij de stoplichten net voor ’sGravenpolder oversteken richting Ovezande. Na een paar kilometer in bocht links afslaan
naar Oudelande en meteen naar rechts afslaan Oudelande/Ellewoutsdijk. Door het dorp
Oudelande (rechts aanhouden) richting Ellewoutsdijk.
Vanaf de A58 komend uit de richting Middelburg/Vlissingen:
Afslag Heinkenszand, richting Heinkenszand, richting Nisse, langs Nisse, richting
Ovezande. Naar Ovezande en midden in het dorp naar links, naar Oudelande. Via
Oudelande naar Ellewoutsdijk.
Het is ook mogelijk om in Ovezande niet af te slaan naar Oudelande, maar even verderop
af te slaan naar Driewegen en via Driewegen naar Ellewoutsdijk te gaan.
Vanaf de Sloeweg komend uit de richting Middelburg/Vlissingen:
Afslag Goes /’s-Heerenhoek, afslag ’s-Heerenhoek, door ’s-Heerenhoek richting Borssele,
een kilometer buiten ’s-Heerenhoek afslaan naar Ovezande, in Ovezande afslag
Driewegen, in Driewegen afslaan naar Ellewoutsdijk.
Een kortere route en meer landelijk:
Afslag Goes /’s-Heerenhoek, afslag ’s-Heerenhoek, door ’s-Heerenhoek richting Borssele
(niet afslaan naar Ovezande), in bocht bij café ’t Klompekot links afslaan naar
Ellewoutsdijk. De dijk blijven volgen tot T-splitsing. Dan naar rechts. Vlak voor
zeedijk/viaduct over tunnelweg naar links. Als u deze weg helemaal uitrijdt, komt u in
Ellewoutsdijk.
Vanaf Rotterdam, Zierikzee:
Op kruispunt nabij Goes, richting Centrum Goes, doorgaande weg in Goes blijven volgen,
500 meter na NS-station, gaat u rechtsaf de spoorweg over richting ’s-Gravenpolder. Net
voor ’s-Gravenpolder (bij stoplichten) gaat u rechts naar Ovezande. Zie verder
beschrijving: Vanaf de A58 komend uit de richting Bergen op Zoom ...
Komend vanuit de Westerscheldetunnel: zie beschrijving vanaf Sloeweg.
Een kortere route en meer landelijk:
Eerste afslag Borssele en richting Borssele blijven volgen. In bocht bij café ’t Klompekot
links afslaan naar Ellewoutsdijk. De dijk blijven volgen tot T-splitsing. Dan naar rechts.
Vlak voor zeedijk/viaduct over tunnelweg naar links. Als u deze weg helemaal uitrijdt,
komt u in Ellewoutsdijk.
Parkeren: langs de heg van de Langeviele, straat die naar het centrum leidt.

