ROUTEBESCHRIJVING

VANUIT RICHTING
BREDA

VANUIT RICHTING
ROTTERDAM

VANUIT RICHTING
GORINCHEM

Neem op rijksweg A16 bij Dordrecht
de rechtertunnel van de Drechttunnel,
richting Zwijndrecht / Rotterdam.

Neem op rijksweg A16
de afslag Zwijndrecht

Neem op rijksweg A15
de afslag Hendrik-Ido-Ambacht

Aan het einde neemt u op de rotonde
de tweede afslag naar de Plantageweg
(volg de aanwijzingen Groote Lindt /
Centrum / A. Schweitzer / Rotterdam).

Ga aan het einde van de afslag bij
de stoplichten rechtsaf
(richting Hendrik-Ido-Ambacht
/ Zwijndrecht).

Op de volgende rotonde neemt u de
tweede afslag naar de
Burgemeester Doumaweg
(richting Zwijndrecht).

U rijdt over het viaduct richting
Hendrik-Ido-Ambacht.

Na de tunnel krijgt u direct
de afslag Zwijndrecht.
Neem op de rotonde de eerste afslag
naar de P. Zeemanstraat
(volg de aanwijzingen
Centrum / A. Schweitzer / Breda).
Op de volgende rotonde neemt u de
derde afslag naar de Koninginneweg
(volg de aanwijzingen
A. Schweitzer / Centrum / Dordrecht).
Op de Koninginneweg na ± 580 m. bij de
rotonde rechtdoor de Koninginneweg
blijven volgen.

Op de Burgemeester Doumaweg na
± 210 m. bij de rotonde de tweede afslag
nemen naar de Koninginneweg
(volg de aanwijzingen
A. Schweitzer / Centrum / Dordrecht).

Na ± 320 m. rechts afslaan naar de
Rotterdamseweg.

Op de Koninginneweg na ± 580 m. bij de
rotonde rechtdoor de Koninginneweg
blijven volgen.

Op het einde van de Rotterdamseweg
rijdt u omhoog tegen de Ringdijk op.

Na ± 320 m. rechts afslaan naar de
Rotterdamseweg.

Hier steekt u recht over naar
het Veerplein en vervolgens linksaf
naar Zomerlust.

Op het einde van de Rotterdamseweg
rijdt u omhoog tegen de Ringdijk op.
Steek hier recht over naar het Veerplein
en vervolgens linksaf naar Zomerlust.

Ga bij de stoplichten rechtsaf
naar de Noordeinde
(richting Hendrik-Ido-Ambacht
/ Zwijndrecht).
Blijf deze weg volgen. De Noordeinde
gaat over in de Nijverheidsweg en
vervolgens de Veersedijk.
U rijdt de gemeente Zwijndrecht
binnen op de Ringdijk.
Bij het Veerplein gaat u linksaf
(vlak voor deze kruising staat aan uw
rechterhand een appartementengebouw)
en vervolgens linksaf naar Zomerlust.

