Camping Polderland
Platte Schenkel 1A
3295 KJ ’s-Gravendeel / Mookhoek
Tel: 06-51913943
poldernl@wxs.nl

Routebeschrijving.
Met de auto of fiets.
Komend vanaf het zuiden:
Volg de A16 van Breda richting Rotterdam.
Vlak vóór Dordrecht neemt u de afslag ’s-Gravendeel. Verder zie A.
Komend vanaf het noorden:
Volg de A16 richting Dordrecht en Breda.
Vlak na Dordrecht neemt u de afslag ’s-Gravendeel. Verder zie A.
Komend vanaf Utrecht:
Volg de A 27 richting Gorinchem
Op het knooppunt Gorinchem neem de A 15 richting Rotterdam.
Ga van de A 15 af bij de afslag Papendrecht / Dordrecht.
Volg richting Dordrecht.
U rijdt nu op de Randweg van Dordrecht. Deze blijft u volgen tot u de A 16 oversteekt.
Blijf rechtdoor gaan in de richting van ’s-Gravendeel Verder zie A.
A.

Volg richting ’s-Gravendeel
U komt dan onder de Kiltunnel door
Dit is een toltunnel: personenauto’s (incl. caravan) € 2,00 Fietsers gratis.
Na de Kiltunnel de eerste weg linksaf, richting Mookhoek (niet ’s-Gravendeel in!)
Na ongeveer 2 km, in het dorpje Mookhoek de eerste weg links.
Op dit kruispunt staat een 80 m hoge centrale antenne.
De weg links is de Platte Schenkel en de camping is na 300 m links.

Om tol te vermijden kunt u ook vanaf Rotterdam via de A 29 (richting Zierikzee) de Hoeksche Waard
binnen komen. Neem na de Heinenoordtunnel dan de eerste afslag Oud-Beijerland / ’s-Gravendeel.
Volg ’s-Gravendeel. Bij ’s-Gravendeel niet het dorp in maar richting Mookhoek. Dat is de laatste afslag
naar rechts vlak vóór de Kiltunnel. In Mookhoek 1e weg links bij centrale antenne.
Openbaar vervoer:
Vanaf Dordrecht CS neemt u bus 175 richting Strijen. Op sommige tijden moet u vanaf Dordrecht met
166 reizen en dan in 's-Gravendeel overstappen op 185.
In Mookhoek uitstappen bij halte Lindehoeve.
Iets teruglopen naar het kruispunt met de centrale antenne.
Platte Schenkel ingaan.
Na 300 m camping links.

