LEKSTROOM
Routebeschrijving
Hieronder vindt u een routebeschrijving voor het bereiken van ons bedrijf via de A2 (richting Utrecht) en via
de A16 (richting Rotterdam). Voor het vrachtverkeer hebben wij een aparte routebeschrijving vanaf het
moment dat u de bebouwde kom van Lekkerkerk binnenrijdt.

Vanuit richting Utrecht (A2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Op de rijksweg A2 neemt u afslag 9 naar N210 richting Schoonhoven/IJsselstein
Ga verder richting N210/Weg der verenigde naties
Ga rechtdoor over 4 rotondes
Neem op de rotonde de 2de afslag richting N210/M A Reinaldaweg
Ga rechtdoor over 2 rotondes
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar N210/G.J. van Heuven Goedhartweg
Sla linksaf bij N207/Oude spoorweg (richting veerboot Groot Ammers)
Sla rechtsaf boven aan de dijk, richting Lekdijk-West
Na 3,5 km ziet u aan uw linkerhand het bedrijfsterrein van Lekstroom. (blauwe kraan)

Vanuit richting Rotterdam (A16)
1.
2.
3.
4.
5.

Op de rijksweg A16 neemt u afslag 25 naar N210 richting Capelle aan den IJssel
Ga verder richting N210/Abraham van Rijckevorselweg
Neem op de rotonde de 1ste afslag richting N210/Krimpen aan den IJssel
Ga verder op de N210
Neem na 10 km op de rotonde de 1ste afslag richting Lekkerkerk (N476/Boezemweg)

→ Vrachtauto’s (personenauto’s op woensdag)
6. Na 1,3 km gaat u linksaf richting bedrijventerrein Lekkerkerk
7 . Blijf de weg volgen over het gehele industrieterrein,
totdat u niet verder kunt. Hier slaat u linksaf de Wilhelminastraat in
8. Na 100 meter gaat u linksaf bij de
Burgemeester van der Willigenstraat
9. Boven aan de dijk maakt u een flauwe bocht naar links
10. Na ca. 400 meter ziet u aan uw rechterhand het
bedrijfsterrein van Lekstroom. (blauwe hijskraan)

→ Personenauto’s
6. Rijdt deze weg geheel uit. Bij het Raadhuisplein
volgt u de bocht naar links
7 . U gaat nu de dijk op, u volgt de flauwe bocht naar links
8. Na ca. 400 meter ziet u aan uw rechterhand het
bedrijfsterrein van Lekstroom. (blauwe kraan)
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