Routebeschrijving naar Kinderdijk (NL)
Vanuit de richting Rotterdam / Breda / Antwerpen via de A16







Volg de A16. Bij knooppunt Ridderkerk volgt u de A15 richting Gorinchem / Nijmegen.
Direct na de tunnel (onder de rivier De Noord) neemt u de afslag Alblasserdam
Kinderdijk (afslag 22). Sla aan het eind van de afrit bij de verkeerslichten rechtsaf in de
richting van Alblasserdam Centrum / Kinderdijk.
Ga bij de volgende verkeerslichten weer rechts, onder de rijksweg door. Volg de borden
richting Alblasserdam Centrum / Kinderdijk.
Volg deze weg tot u het centrum van Alblasserdam heeft bereikt. Houd links aan bij het
centrum en volg de borden richting Kinderdijk.
Na ongeveer 700 meter ziet u de rivier De Noord aan uw linkerhand verschijnen. Volg de
dijk langs de rivier nog zo’n 4 km. Het terrein van IHC Merwede ziet u vanzelf links voor u
liggen.
Volg de weg rechtsom langs het IHC Merwede terrein. Na ongeveer 600 meter ligt de
ingang links van u. Bezoekers worden verzocht zich te melden bij de portier.

Vanuit de richting Gorinchem / Nijmegen / Utrecht via A15








Volg de A15 in de richting van Rotterdam tot aan de afslag Alblasserdam / Kinderdijk
(afslag 22).
Sla aan het eind van de afrit bij de verkeerslichten linksaf in de richting van Alblasserdam
Centrum / Kinderdijk.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechts.
Ga bij de volgende verkeerslichten weer rechts, onder de rijksweg door. Volg de borden
richting Alblasserdam Centrum / Kinderdijk.
Volg deze weg tot u het centrum van Alblasserdam heeft bereikt. Houd links aan bij het
centrum en volg de borden richting Kinderdijk.
Na ongeveer 700 meter ziet u de rivier De Noord aan uw linkerhand verschijnen. Volg de
dijk langs de rivier zo’n 4 km. Het terrein van IHC Merwede ziet u vanzelf voor u liggen.
Volg de weg rechtsom langs het IHC Merwede terrein. Na ongeveer 600 meter ligt de
ingang links van u. Bezoekers worden verzocht zich te melden bij de portier.

Smitweg 6, 2961 AW Kinderdijk
T +31 78 691 09 11
Goede reis!

Route to Kinderdijk (EN)
Coming from direction Rotterdam / Breda / Antwerp via A16







Follow the highway A16. At intersection Ridderkerk take the direction A15 Gorinchem /
Nijmegen.
After the tunnel under the river De Noord take the exit Alblasserdam / Kinderdijk (exit 22).
At the end of the slip road turn right at the traffic lights in the direction Alblasserdam
Centrum / Kinderdijk.
At the next traffic lights go right, under the bridge of the highway. Follow direction
Alblasserdam Centrum / Kinderdijk.
Follow the road until you reach the center of Alblasserdam. Turn left at the shopping area
and follow the direction of Kinderdijk.
After app. 700 meters the river De Noord appears on your left side. Follow the river for app.
4 km until you see the IHC Merwede complex in front of you.
Follow the road leading around the IHC Merwede complex for about 600 meters until you
find the entrance on your left hand. Visitors are requested to check in with the doorman.

Coming from direction Gorinchem / Nijmegen / Utrecht via A15







Follow highway A15 in direction Rotterdam until the exit Alblasserdam / Kinderdijk
At the end of the slip road at the traffic lights turn left. Crossing the highway, at the traffic
lights, turn right and follow direction Alblasserdam Centrum / Kinderdijk.
At the next traffic lights go right, under the bridge of the highway. Follow direction
Alblasserdam Centrum / Kinderdijk.
Follow the road until you reach the center of Alblasserdam. Turn left at the shopping area
and follow the direction of Kinderdijk.
After app. 700 meters the river De Noord appears on your left side. Follow the river for app.
4 km until you see the IHC Merwede complex in front of you.
Follow the road leading around the IHC Merwede complex for about 600 meters until you
find the entrance on your left hand. Visitors are requested to check in with the doorman.

Smitweg 6, 2961 AW Kinderdijk
T +31 78 691 09 11
Pleasant journey!

