
 

Vakantie! 
De spullen zijn gepakt en u wilt zo prettig mogelijk uw vakantiebestemming bereiken. Hieronder vindt u routebeschrijvingen 
vanuit de richtingen Breda, Eindhoven, Antwerpen en Gent.  
Onze contactgegevens zijn: Vierhonderpolderweg 1, 4506 HK Cadzand - Nederland, +31 (0)117 39 12 26, 
info@campingwulpen.nl. (coördinaten N 51 23.8 en E 3 29.351). 
 
Routebeschrijving 
 
Via de Westerscheldetunnel 
Vanaf Breda/Eindhoven blijft u de A58 volgen in de richting Vlissingen. Vanaf Goes volgt u de borden richting Terneuzen. U 
gaat vervolgens door de Westerscheldetunnel (TOL). Vanaf de tunnelafslag volgt u de route Noordzeekust / route Oostburg. 
U komt dan op de vernieuwde N61 en vervolgt uw route richting Oostburg en vervolgens Cadzand. Als u Cadzand 
binnenrijdt, ziet u aan uw rechterkant een molen. Net na de molen slaat u rechtsaf en vervolgens neemt u de eerste weg 
rechts. Camping Wulpen ligt na circa 250 meter links van u. 
 
Via Antwerpen vanuit richting Breda 
Vanuit de richting Breda volgt u de A16/E19 richting Antwerpen. Vlak voor Antwerpen kunt u kiezen tussen twee routes. 
 
Route 1 
U gaat via de ring rond Antwerpen. Volg in eerste instantie de borden richting Gent. Na ongeveer 10 minuten rijdt u door de 
Kennedytunnel. Blijf op het meest rechtse baanvak rijden. 
Neem de 2de afslag (Uitrit 6, richting Brugge / Rotterdam) direct na de tunnel. Deze weg komt uit op de N49 (Knokke-
Antwerpen). Blijf deze weg volgen tot afslag Aardenburg-Eede . U vervolgt uw route richting Oostburg en vervolgens 
Cadzand. Als u Cadzand binnenrijdt, ziet u aan uw rechterkant een molen. Net na de molen slaat u rechtsaf en vervolgens 
neemt u de eerste weg rechts. Camping Wulpen ligt na circa 250 meter links van u. 
 
Route 2 
U gaat via een tolweg (Liefkenshoektunnel). Bij grote verkeersdrukte op de ring rond Antwerpen bespaart u hiermee tijd. 
Deze tolweg komt uit op de N49 (Knokke-Antwerpen). Blijf deze weg volgen tot afslag Aardenburg-Eede . U vervolgd uw 
route richting Oostburg en vervolgens Cadzand. Als u Cadzand binnenrijdt, ziet u aan uw rechterkant een molen. Net na de 
molen slaat u rechtsaf en vervolgens neemt u de eerste weg rechts. Camping Wulpen ligt na circa 250 meter links van u. 
 
Via Antwerpen vanuit richting Eindhoven 
Vanuit de richting Eindhoven volgt u de A67/ E34 richting Antwerpen. Deze weg gaat over in de A13. Volg in eerste instantie 
de borden richting Gent. Na ruim 5 minuten rijdt u door de Kennedytunnel. Blijf rijden op het meest rechtse baanvak. Neem 
de 2de afslag (Uitrit 6, richting Brugge / Rotterdam) direct na de tunnel. Deze weg komt uit op de N49 (Knokke-Antwerpen). 
Blijf deze weg volgen tot afslag Aardenburg-Eede . U vervolgt uw route richting Oostburg en vervolgens Cadzand. Als u 
Cadzand binnenrijdt, ziet u aan uw rechterkant een molen. Net na de molen slaat u rechtsaf en vervolgens neemt u de 
eerste weg rechts. Camping Wulpen ligt na circa 250 meter links van u. 
  
 
Via Gent 
Vanaf Gent volgt u de A10/ E40 richting Oostende/ Brugge. Neem de afslag richting Maldegem. U rijdt nu op de N44. Blijf 
deze weg volgen tot deze overgaat in de N49 richting Knokke. Neem op de N49 de eerste afslag naar rechts, richting 
Aardenburg. Volg vanaf Aardenburg de borden richting Oostburg en vervolgens richting Cadzand. Als u Cadzand binnenrijdt, 
ziet u aan uw rechterkant een molen. Net na de molen slaat u rechtsaf en vervolgens neemt u de eerste weg rechts. 
Camping Wulpen ligt na circa 250 meter links van u.  
 
Wij wensen u een goede reis! 
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