Barbara C. Roth & Kees Visser

Routebeschrijving
‘IK BEN’
Adres:
Motorschip ‘IK BEN’, Jachthaven Kranerweerd. Het Oude Diep 5-7, 8064 PN Zwartsluis.

Per trein:
Je neemt de trein naar station Meppel. Vaak staan er voor het station taxi’s die je naar
de jachthaven Kranerweerd in Zwartsluis kunnen vervoeren. Wanneer je ons van te
voren telefonisch laat weten hoe laat je op het station staat, halen wij je op. Zorg dan wel
dat je er ongeveer 45 minuten van te voren bent, zodat we weer op tijd terug bij onze
andere gasten kunnen zijn.
Je kunt ook de trein naar Zwolle nemen. Er rijden hiervandaan regelmatig bussen naar
Zwartsluis. Uitstappen bij halte Kranerweerd. Van hieruit is het nog ongeveer 10 minuten
lopen naar de jachthaven Kranerweerd. Nadat de bij het gemaal bent uitgestapt ga je het
industrieterrein Kranerweerd op. Je loopt over de weg die de Grote Kranerweerd heet tot
het deze naar links afbuigt. Je komt dan op Het Oude Diep. Doorlopen tot deze weg een
bocht naar rechts maakt. Links zie je Jachthaven Kranerweerd. In de winkel op het
terrein van deze jachthaven leggen ze je precies uit waar ons schip de ‘IK BEN’ ligt.

Per auto vanuit het noorden of het zuiden:
Over de A28 richting Zwolle neem je afslag 22 Nieuwleusden. Volg de borden richting
Hasselt (N377), om na Hasselt de borden richting Zwartsluis (N331) te volgen. Voordat je
Zwartsluis binnenrijdt en ook nog voor de brug en het gemaal, kom je op een rotonde.
Op deze rotonde neem je de eerste afslag rechts. Je bent dan op de Grote Kranerweerd
deze rijd je af tot ze naar links afbuigt. Deze weg heet Het Oude Diep. Doorrijden tot
deze een bocht naar rechts maakt en zie je links jachthaven Kranerweerd. Hier moet je
zijn. Er is voldoende parkeergelegenheid. In de winkel kunnen ze je aangeven waar ons
schip de ‘IK BEN’ ligt.
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