
 
 
 
Routebeschrijving ViaZorg 
 

 
 
 
Via de A58 Bergen op Zoom/Vlissingen 

 U neemt de afslag Goes. 

 Direct hierna neemt u de afslag Goes-Zuid. 

 Aan het einde van deze afrit gaat u op de rotonde links af;  
na een paar honderd meter bij de volgende rotonde rechtdoor. 

 Volg nu de borden P-Stationspark  en ga op de volgende rotonde rechtdoor. 

 Na ongeveer 250 meter slaat u bij het bord P-stationspark linksaf. Aan het einde van deze weg, rijdt u    
rechts het parkeerterrein op. Als u de auto heeft geparkeerd, loopt u het parkeerterrein af richting Station. Bij 
de fietsenstalling gaat u linksaf. 

 Aan uw rechterhand ziet u het gebouw waarin ViaZorg is gehuisvest op de tweede verdieping. 
 

Komende uit de richting Kapelle 

 U rijdt Goes binnen en vervolgt uw weg langs het NS-station. 

 U komt aan een rotonde; u slaat op de rotonde links af.  

 Vervolgens volgt u de weg naar links en kruist een spoorwegovergang. 

 Volg nu de borden P-Stationspark en ga op de rotonde linksaf.  

 Na ongeveer 250 meter slaat u bij het bord P-stationspark linksaf. Aan het einde van deze weg, rijdt u rechts 
het parkeerterrein op. Als u de auto heeft geparkeerd, loopt u het parkeerterrein af richting Station. Bij de 
fietsenstalling gaat u linksaf. 

 Aan uw rechterhand ziet u het gebouw waarin ViaZorg is gehuisvest op de tweede verdieping. 
 
Komende uit de richting ’s-Heer Arendskerke of Zierikzee 

 U rijdt Goes binnen via de reguliere invalsweg richting station. 

 Op de tweede rotonde slaat u rechtsaf. 

 Vervolgens volgt u de weg naar links en kruist u de spoorwegovergang.  

 Volg nu de borden P-Stationspark en ga op de rotonde linksaf. 

 Na ongeveer 250 meter slaat u bij het bord P-stationspark linksaf. Aan het einde van deze weg, rijdt u rechts 
het parkeerterrein op. Als u de auto heeft geparkeerd, loopt u het parkeerterrein af richting Station. Bij de 
fietsenstalling gaat u linksaf. 

 Aan uw rechterhand ziet u het gebouw waarin ViaZorg is gehuisvest op de tweede verdieping. 
 
 

Z.O.Z >>>



 
Komende uit Zeeuws-Vlaanderen 

 U gaat, na verlaten van de Westerscheldetunnel, bij de stoplichten rechtsaf en rijdt de N62 (Sloeweg) op. 

 U gaat rechtdoor richting Goes. 

 Bij knooppunt De Poel volgt u het bord Goes, Bergen op Zoom. 

 U rijdt de A58 op. 

 U volgt verder de beschrijving ‘Via de A58 Bergen op Zoom/Vlissingen’. 
 
Vanaf het NS-station Goes 

 U verlaat het perron via een trap naar beneden. 

 Onderaan de trap gaat u links de tunnel door. 

 Bovenaan de trap houdt u rechts het voetpad aan. 

 ViaZorg is gevestigd in het 1e gebouw aan de rechterkant, op de tweede verdieping.  

 
 

 
 
 

 
 
Parkeren 
 

ViaZorg beschikt bij het gebouw waarin het is gehuisvest over een beperkt aantal 
parkeerplaatsen (4). 
Om niet het risico te lopen bij aankomst daar niet te kunnen parkeren, raden we u aan direct 
(gratis) te parkeren bij P-Stationspark. U wordt hier in de stad door middel van borden heen 
geleid.  
ViaZorg ligt echter niet direct aan dit parkeerterrein. Om ViaZorg te bereiken moet u vanuit 
het parkeerterrein richting station lopen en vervolgens bij de fietsenstalling links afslaan (zie 
bovenstaande detailkaart).  

  


