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Routebeschrijving  Adres: Baan achter de plakken 1 
          5175 NP Loon op zand 
          Nederland 

Vanaf Waalwijk (A59) 
 

§ Volg vanaf de A59 op de autoweg N261 de borden Tilburg. 
§ Neem op autoweg N261 rechts de afslag Loon op Zand (eerste afslag ná De 

Efteling). Net voor de afslag ziet u een bruin bord ‘Experience island’ (1) 
§ Aangekomen bij de rotonde neemt u de 2de afslag. Net voor de rotonde ziet u 

ook een bruin bord ‘Experience island’ (2) 
§ Na 1,2 kilometer treft u een T splitsing, hier gaat u rechtsaf de Baan achter de 

plakken op. (3) 
§ Na 800 meter treft u aan de rechterkant, ongeveer 150 meter voorbij de 

kruising de entree van Experience island aan. (4) 
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Vanaf Antwerpen(A58) 
 

§ Volg op de autoweg A58 de borden “Efteling” richting de N260. (1) 
§ Volg op de N260 de borden “Efteling” richting de N261. (2) 

 

 
 
(zie volgende pagina voor vervolg)
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§ Neem op autoweg N261 rechts de afslag Loon op Zand. Net voor de afslag ziet 
u een bruin bord ‘Experience island’ (3) 

§ Aangekomen bij de rotonde neemt u de 3de afslag. Net voor de rotonde ziet u 
ook een bruin bord ‘Experience island’ (4) 

§ Op de volgende rotonde neemt u wederom de 3de afslag. Net voor de rotonde 
ziet u ook hier een bruin bord ‘Experience island’ (5) 

§ Na 1,2 kilometer treft u een T splitsing, hier gaat u rechtsaf de Baan achter de 
plakken op. (6) 

§ Na 800 meter treft u aan de rechterkant, ongeveer 150 meter voorbij de 
kruising de entree van Experience island aan. (7) 
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Vanaf Eindhoven(A58) 
 

§ Volg op de autoweg A58 de borden “Efteling” richting de N65. (1) 
§ Volg op de N65 de borden “Efteling” richting de N261. (2) 
§ Volg op de N261 de borden “Efteling” richting de N261 naar Waalwijk. (3) 
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§ Neem op autoweg N261 rechts de afslag Loon op Zand. Net voor de afslag ziet 
u een bruin bord ‘Experience island’ (4) 

§ Aangekomen bij de rotonde neemt u de 3de afslag. Net voor de rotonde ziet u 
ook een bruin bord ‘Experience island’ (5) 

§ Op de volgende rotonde neemt u wederom de 3de afslag. Net voor de rotonde 
ziet u ook hier een bruin bord ‘Experience island’ (6) 

§ Na 1,2 kilometer treft u een T splitsing, hier gaat u rechtsaf de Baan achter de 
plakken op. (7) 

§ Na 800 meter treft u aan de rechterkant, ongeveer 150 meter voorbij de 
kruising de entree van Experience island aan. (8) 

 

 
 
 
 
 
 


