Vanuit de richting Breda ( A27)
Rijdend vanuit het zuiden op de A27 richting Gorinchem / Utrecht.
Neem afslag 24 / Industrieterrein Avelingen.
Onderaan de afrit, op rotonde linksaf de Nieuwe Wolpherensedijk op.
Neem op de rotonde de 1ste straat (rechtdoor, weg vervolgen op) Nieuwe Wolpherensedijk.
Na 1,2 km rechts afslaan de Zandkade op, u rijdt over het kanaal van Steenhoek.
Neem de rotonde voor ¾; de N216 op richting Giessenburg / Schoonhoven (Gelkenes).
Blijf Nieuwepoortseweg vervolgen tot Gelkenes (pond richting Schoonhoven).
Op de lekdijk Gelkenes linksaf richting Groot Ammers.
Bij binnenrijden bebouwde kom Groot Ammers, na 0,3 km links afslaan, de dijk af, de
Boomgaard op.
Vanuit de richting Rotterdam/Ridderkerk ( A15)
Rijdend vanuit het westen op de A15 richting Gorinchem / Utrecht.
Neem afslag 23/Papendrecht, richting Oud-Alblas / Nieuw-Lekkerland
Bovenaan de afrit, rechts afslaan de N3 op.
(Zie verder vanuit de richting Dordrecht / Papendrecht)
Vanuit de richting Dordrecht/Papendrecht (N3)
Rijdend vanuit het zuid-westen op de N3 Randweg Dordrecht.:
De N3 wordt N214
Neem op de rotonde de 2e straat, Provincialeweg/N214
Neem op de rotonde de 2e straat, Peilmolenweg/N481
Doorgaande weg blijven vervolgen.
Na 4,2 km, rechts afslaan, Schoonenburgweg/N480
Na 4,9 km, links afslaan met de bocht mee, Veerweg/N479, richting Bergambacht
Na 1,3 km, op lekdijk rechts afslaan, Bergstoep.
Na 3,4 km, in bebouwde kom van Groot Ammers de lekdijk blijven vervolgen, rechts afslaan
de dijk af, de Boomgaard op.
Vanuit de richting Utrecht / Vianen ( A27)
Rijdend vanuit het noord-oosten op de A27 richting Gorinchem / Breda.
Neem afslag 25/Noordeloos naar N214 richting Noordeloos
Na 2,7 km, neem op de rotonde de 2de straat, weg vervolgen op Provincialeweg/N214
Na 0,4 km, op de kruising rechts afslaan, Gorissenweg, richting Goudriaan / Waal.
Na 2,1 km, neem op de rotonde de 2de straat, Boonevlietweg.
Na 1,2 km, neem op de rotonde de 3de straat, Melkweg.
Na 3,6 km, neem op de rotonde de 1ste straat, Nieuwpoortseweg/N216, richting
Schoonhoven (Gelkenes).
Blijf Nieuwpoortseweg vervolgen tot Gelkenes (pond richting Schoonhoven).
Op de lekdijk Gelkenes linksaf richting Groot Ammers.
Bij binnenrijden bebouwde kom Groot Ammers, na 0,3 km links afslaan, de dijk af, de
Boomgaard op.
Locatie sporthal ‘De Reiger’

