Routebeschrijving Bergambacht
Naar QuaWonen, kantoor Bergambacht, Hof ter Bergen 25.
Telefoonnummer (088) 799 66 36.
Komend vanuit richting Rotterdam (vanaf A16):
� Vanaf de A16 neemt u afslag 25 (richting Rotterdam Centrum / Capelle a/d IJssel).
� Op de rotonde volgt u de borden richting Capelle a/d IJssel.
� U passeert enkele stoplichten, hier gaat u rechtdoor.
e

� Na ca. 3 km volgt een rotonde, u neemt hier de 1 afslag (richting Schoonhoven / Krimpen
a/d IJssel).
� Bij de stoplichten die volgen ná de Algerabrug rijdt u rechtdoor.
� U rijdt nu op de N210 en houdt richting Schoonhoven aan. U vervolgt deze weg en passeert
o.a. afslagen Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk.
� Na ca. 7 km komt u bij een rotonde; u gaat hier rechtdoor.
e

� Vlak na deze rotonde krijgt u nog een kleinere rotonde; u neemt de 1 afslag.
� U volgt de weg naar links en slaat linksaf naar het parkeerterrein van supermarkt Lidl.
� Het backoffice kantoor van QuaWonen ligt aan de noordzijde van dit parkeerterrein (= tegen
de N210 aan).
Komend vanuit Utrecht via Schoonhoven:
� U neemt de A2 richting Den Bosch.
� Bij de afslag IJsselstein verlaat u de snelweg.
� U volgt de borden richting Schoonhoven.
� Na Schoonhoven volgt u de N210 richting Rotterdam.

e

� Bij Bergambacht aangekomen komt u op een rotonde; u neemt de 3 afslag (u slaat dus
linksaf).
� U volgt de weg naar links en slaat linksaf naar het parkeerterrein van supermarkt Lidl.
� Het backoffice kantoor van QuaWonen ligt aan de noordzijde van dit parkeerterrein (= tegen
de N210 aan).

Openbaar vervoer:
� U neemt de trein naar Gouda.
� U neemt bus 197 richting Schoonhoven en stapt uit op busstation Bergambacht.
� U steekt via het zebrapad de provinciale weg over en bereikt QuaWonen via het
parkeerterrein van de Lidl.

