Route beschrijving naar
s.v.”Prins Hendrik” te Maassluis
K.N.S.A. No.: 2380
Komende uit de richting Amsterdam: rijdt u via Den Haag knooppunt “Ypenburg” over de A-13
richting Rotterdam bij knooppunt “Klein Polderplein” richting Hoek van Holland via de A-20 tot
aan de afslag Maasland/Maassluis (Zie verder c).
Komend uit de richting Utrecht: rijdt u via Gouda richttng Rotterdam over de A-20 richting Hoek
van Holland de A-20 aanhouden tot aan afslag Maasland/Maassluis (Zie verder c).
Komende uit de richting Breda: rijdt u via Rotterdam over de Brienenoordbrug naar de A-20,
of u rijdt richting Europoort, dan door de Beneluxtunnel naar de A-20, en volgt daarna de borden
richting Hoek van Holland. U volgt de A-20 tot aan de afslag ’Maasland/Maassluis’. Onder aan
de afslag gaat u direct twee keer naar rechts en blijft rechts aanhouden. (Zie verder c).
Komende uit de richting Den Haag/Westland: rijdt u via de ’Westland Route’ langs Loosduinen,
Poeldijk, Honselersdijk, Naaldwijk en Westerlee. Bij Westerlee volgt u de borden Rotterdam (A20).
U blijft de A-20 volgen en neemt de afslag ’Maasland/Maassluis’. (Let op! Niet de afslag
’Maassluis-West’).Onder aan de afslag gaat u linksaf onder de snelweg door en neemt na de afrit van
de snelweg(!) de eerste weg rechts. (Zie verder c).
Komende van de Zuid-Hollandse eilanden en het veer Rozenburg/Maassluis: blijft u de weg
volgen die van de pont af komt en gaat over de spoorlijn naar rechts. U rijdt dan langs een windmolen aan de linkerkant en de LTS aan de rechterkant en komt dan vanzelf bij het viaduct van de
A-20 (Rotterdam-Den Haag) U rijdt onder het viaduct door en neemt na de afrit van de snelweg(!)
de eerste weg rechts (Zie verder c).
C. Langs het busstation en de vrachtwagenparkeerplaats gaat u onder het viaduct van de snelweg
door en blijft deze weg volgen. Na ongeveer 100 meter gaat u wederom twee keer naar rechts en
staat u voor het gebouw van de s.v. “Prins Hendrik”.
(P.S. Als u over een brug met stalen leuningen rijdt, bent u al te ver. Keren dus!)
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