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a. Vanuit richting Rotterdam/Den Haag
U volgt de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U neemt 
afrit 24, Sliedrecht-West/Wijngaarden/Bleskensgraaf. 
Aan het einde van de afrit gaat u rechtsaf. U neemt 
op de rotonde de tweede afslag. Bij de eerstvolgende 
rotonde gaat u rechtdoor, eerste afslag. U volgt de weg 
met de bocht mee naar rechts. U gaat de eerste straat na 
het BP-station linksaf de Rosmolenweg in. Na circa 500 
meter bevindt de hoofdingang zich aan uw rechterzijde. 
Voor de Gantelweg slaat u de eerste straat rechtsaf.

b. Vanuit richting Gorinchem/Nijmegen
U volgt de A15 richting Dordrecht/Rotterdam. U neemt 
afrit 24, Sliedrecht-West/Wijngaarden. Aan het einde van 
de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf. Bij de eerstvol-
gende verkeerslichten gaat u rechtsaf. U vervolgt deze weg 
en u neemt op de rotonde de tweede afslag. Bij de eerstvol-
gende rotonde gaat u rechtdoor, eerste afslag. U volgt de 
weg met de bocht mee naar rechts. U gaat de eerste straat 
na het BP-station linksaf de Rosmolenweg in. Na circa 500 
meter bevindt de hoofdingang zich aan uw rechterzijde. 
Voor de Gantelweg slaat u de eerste straat rechtsaf.

c. Vanuit richting Breda
U volgt de A16 richting Dordrecht/Rotterdam. U neemt 
afrit 20, Randweg Dordrecht/’s-Gravendeel/Oud-Beijer-
land. Aan het einde van de afrit gaat u rechtsaf richting 
Papendrecht/Dordrecht/N3. Op de N3 neemt u na de 
boogbrug over de Beneden Merwede de afrit Papend-
recht. Aan het einde van de afrit gaat u rechts op de 
rotonde, eerste afslag, richting industrieterrein Oosteind. 
U vervolgt deze weg en u neemt op de eerstvolgende 
rotonde de derde afslag. De vierde straat rechts is de 
Rosmolenweg. Na circa 500 meter bevindt de hoofdin-
gang zich aan uw rechterzijde. Voor de Gantelweg slaat 
u de eerste straat rechtsaf.

Per openbaar vervoer
Vanaf NS-station Dordrecht neemt u buslijn 13. U stapt 
uit bij halte ‘Rosmolenweg’. U kunt ook de waterbus 
nemen, u stapt uit bij halte ‘Rosmolenweg’. Voor meer 
informatie over de dienstregeling, kijk op de website 
www.dewaterbus.nl.
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