Routebeschrijving

Productielocatie Baanhoek
De aanrij-routes
Vanuit Den Haag/Delft
volgt u de A13
• Ter hoogte van Rotterdam volgt u
de A20, richting Utrecht/Dordrecht;
• U neemt de A16,
richting Dordrecht;
• Op de 4-baansweg de linkerweghelft aanhouden, richting
Gorinchem/Dordrecht/Breda, A16/
A15;
• Na de Van Brienenoordbrug
neemt u de afslag Gorinchem/
Nijmegen, A15;
• Na de Noordtunnel neemt u
de tweede afslag, richting
Papendrecht/Dordrecht/OudAlblas, N3.
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Vanuit Utrecht/Gouda
volgt u de A20
• U neemt de A16, richting
Dordrecht;
• Op de 4-baansweg de linkerweghelft aanhouden, richting
Gorinchem/Dordrecht/Breda, A16/
A15;
• Na de Van Brienenoordbrug
neemt u de afslag Gorinchem/
Nijmegen, A15;
• Na de Noordtunnel neemt u
de tweede afslag, richting
Papendrecht/Dordrecht/OudAlblas, N3.
Vanuit Breda/Dordrecht volgt
u de A16
• U verlaat de A16 bij de afslag
‘s-Gravendeel/Rondweg, N3/N214;
• U volgt de rondweg N3,
richting Papendrecht;
• U neemt de afslag Hollandse
Biesbosch en volgt de borden

die naar de Hollandse Biesbosch
verwijzen;
• Ter hoogte van de firma Dupont
(links van de weg) ziet u rechts
de ingang van Productielocatie
Baanhoek.
Vanuit Nijmegen/Gorinchem
volgt u de A15
• U volgt de A15 tot de afslag
Papendrecht/Dordrecht/OudAlblas, N3.

aan de linkerkant;
• U rijdt rechtdoor.
Na circa een kilometer ziet u rechts
de Merwehal; 3
• Direct na de bushalte,
ter hoogte van
Dupont (links) vindt u
rechts Productielocatie
Baanhoek.

De laatste kilometers
U
•
•
•

volgt de N3
Richting Dordrecht, N3 aanhouden;
U rijdt de Merwedebrug over; 1
Direct na de brug gaat u rechtsaf
richting De Staart-Oost/Hollandse
2
Biesbosch,     u
draait onder de
weg mee en blijft deze richting
volgen;
• De elektriciteitscentrale houdt u
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Routekaartje
z.o.z.

Rott e rda m/g o r i n c hem / utr ec ht

Openbaar vervoer
Buslijn 4 rijdt drie maal
per uur vanaf NS-Station
Dordrecht Centrum.
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