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Let op! Niet alle routeplanners en navigatiesystemen, 
geven u de juiste route naar ons adres en sturen u veelal 

de verkeerde kant van de Oudcampsweg op. 
Neem daarom voor de zekerheid deze routebeschrijving 

mee indien u ons wil bezoeken. 
 

Bezoek uitsluitend onder afspraak! 
 

Route A20 komend vanuit richting Rotterdam; 
 Volg de A20 richting Hoek van Holland en neem afslag 6 
(Maasdijk). Houd beneden aan de afslag rechts aan op de 
rotonde en neem de eerste afslag rechts op deze rotonde, 
Neem na het verlaten van de rotonde, na +/- 10 meter de 

eerste afslag naar links, zodat u paralel aan de rijksweg 
A20 komt te rijden. Aan het einde van deze weg volgt een 

bocht naar rechts, ga na deze bocht naar links en neem 
vervolgens de tweede weg naar links (doodlopende weg), 
u komt dan wederom paralel aan de rijksweg. Volg deze 

weg tot u met de auto niet verder mag (het restant is 
fietspad), sla rechtsaf het parkeer-terrein van het 
betreffende bedrijf op en parkeer aldaar uw auto. 

Onze kweekruimte bevindt zich vervolgens op 
   de positie waar de pijl op het kaartje naar verwijst. 

 
Route A20 komend vanuit richting Hoek v Holland; 

Volg de A20 richting Rotterdam en neem afslag 6 
(Maasdijk). Neem de rotonde beneden aan de afrit 3/4 

rond, rij rechtdoor de rijksweg A20 onderdoor, houd 
rechts aan bij de rotonde die volgt en neem de eerste 

afslag rechts op deze rotonde, Neem na het verlaten van 
de rotonde, na +/- 10 meter de eerste afslag naar links, 
zodat u paralel aan de rijksweg A20 komt te rijden. Aan 

het einde van deze weg. volgt een bocht naar rechts, ga na 
deze bocht naar links en neem vervolgens de tweede weg 

naar links (doodlopende weg), u komt dan wederom 
paralel aan de rijksweg. Volg deze weg tot u met de auto 
niet verder mag (het restant is fietspad), sla rechtsaf het 
parkeerterrein van het betreffende bedrijf op en parkeer 

aldaar uw auto. Onze kweekruimte bevindt zich vervolgens 
op de positie waar de pijl op het kaartje naar verwijst. 

 


