Route
Dorpsplein 18
2995 BS Heerjansdam
Je komt van de rijksweg A 20 uit richting Rotterdam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je neemt bij het knooppunt Ridderkerk-Noord de afslag A16 naar
IJsselmonde/Ridderkerk.
Je neemt bij het knooppunt Vaanplein de afslag A29 naar
Zierikzee/Roosendaal.
Je verlaat de rijksweg bij afslag 20 Barendrecht/Heerjansdam (rechts is IKEA te
zien).
Je slaat onder aan de afrit links af richting Heerjansdam.
Je volgt de randweg Barendrecht (Kilweg) en passeert 2 stoplichten en 1
rotonde.
Je slaat bij de volgende rotonde rechts af richting Heerjansdam.
Je volgt deze weg (Achterzeedijk), eerst met een bocht naar links, dan bij een
rotonde rechtdoor.
Je neemt bij de volgende rotonde driekwart de afslag richting Centrum.
Je slaat aan het einde van de weg rechts af, de Molenweg op (de kerk aan
je rechterhand).
Je rijdt een rondje om de kerk: je slaat direct achter de kerk rechts af (De
Manning).
Je slaat direct achter de kerk twee keer rechts af (Kromme Nering).
Je parkeert je auto (bij voorbeeld onder de bomen bij de kerk).
De ingang van het pand Dorpsplein ligt aan het plein met trappen dat voor je
ligt, aan je linker hand.

Als je de route via internet opzoekt of als je een navigatiesysteem gebruikt, wordt er
mogelijk een andere weg opgegeven waarbij je op de A16 de afslag 20
Barendrecht-Noord neemt. Ook deze route is mogelijk.
Je komt via Rotterdam-Zuid (Vaanweg):
•
•
•
•
•
•
•
•

Je neemt de afslag A29 naar Zierikzee/Roosendaal.
Je verlaat de rijksweg bij afslag 20 Barendrecht/Heerjansdam (rechts is IKEA te
zien).
Je slaat onder aan de afrit links af richting Heerjansdam.
Je volgt de randweg Barendrecht (Kilweg) en passeert 2 stoplichten en 1
rotonde.
Je slaat bij de volgende rotonde rechts af richting Heerjansdam.
Je volgt deze weg (Achterzeedijk), eerst met een bocht naar links, dan bij een
rotonde rechtdoor.
Je neemt bij de volgende rotonde driekwart de afslag richting Centrum.
Je slaat aan het einde van de weg rechts af, de Molenweg op (de kerk aan
je rechterhand).
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•
•
•
•

Je rijdt een rondje om de kerk: je slaat direct achter de kerk rechts af (De
Manning).
Je slaat direct achter de kerk twee keer rechts af (Kromme Nering).
Je parkeert je auto (bij voorbeeld onder de bomen bij de kerk).
De ingang van het pand Dorpsplein ligt aan het plein met trappen dat voor je
ligt, aan je linker hand.

Je komt van de A15 (uit richting Gorinchem)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je neemt bij het knooppunt Ridderkerk-Noord de afslag A16 naar
IJsselmonde/Ridderkerk.
Bij het knooppunt Vaanplein neem je de afslag A29 naar
Zierikzee/Roosendaal.
Je verlaat de rijksweg bij afslag 20 Barendrecht/Heerjansdam (rechts is IKEA te
zien).
Je slaat onder aan de afrit links af richting Heerjansdam.
Je volgt de randweg Barendrecht (Kilweg) en passeert 2 stoplichten en 1
rotonde.
Je slaat bij de volgende rotonde rechts af richting Heerjansdam.
Je volgt deze weg (Achterzeedijk), eerst met een bocht naar links, dan bij een
rotonde rechtdoor.
Je neemt bij de volgende rotonde driekwart de afslag richting Centrum.
Je slaat aan het einde van de weg rechts af, de Molenweg op (de kerk aan
je rechterhand).
je rijdt een rondje om de kerk: je slaat direct achter de kerk rechts af (De
Manning).
Je slaat direct achter de kerk twee keer rechts af (Kromme Nering).
Je parkeert je auto (bij voorbeeld onder de bomen bij de kerk).
De ingang van het pand Dorpsplein ligt aan het plein met trappen dat voor je
ligt, aan je linker hand.

Als je de route via internet opzoekt of als je een navigatiesysteem gebruikt, wordt er
mogelijk een andere weg opgegeven waarbij je op de A16 de afslag 20
Barendrecht-Noord neemt. Ook deze route is mogelijk.
Je komt van de A16 (uit richting Dordrecht)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je neemt de afslag 23/Hendrik Ido Ambacht.
Aan het einde van de afrit sla je links af, richting Heerjansdam.
Je passeert een stoplicht.
Bij het tweede stoplicht sla je rechts af, richting Heerjansdam (Lageweg).
Na 1,1 km sla je in de volgende bocht links af, richting Heerjansdam.
Na 2,4 km (je bent dan onder de spoorwegtunnel door gereden) neem je op
de rotonde de tweede afslag.
Na ca. 400 meter zie je aan je linker kant de kerk liggen.
Je slaat vóór de kerk links af (De Manning).
Je slaat direct achter de kerk twee keer rechts af (Kromme Nering).
Je parkeert je auto (bij voorbeeld onder de bomen bij de kerk).
De ingang van het pand Dorpsplein ligt aan het plein met trappen dat voor je
ligt, aan je linker hand.
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