ROUTEBESCHRIJVING RESTAURANT DE SCHEEPSWERF
DELFT – ROTTERDAM
Rijdend op de snelweg A13, richting Den Haag neemt u de afslag nr. 7. Den Haag zuid /
Hoek van Holland / Naaldwijk. Bij het 2e stoplicht slaat u rechtsaf, u rijdt dan de A4 op
(richting Den Haag zuid – Hoek van Holland). Vervolgens neemt u afslag nr. 12. en gaat met
de bocht mee naar rechts rechts (rijdend op een van de middelste 2 rijbanen). Bij het 2e
stoplicht wat u passeert slaat u rechtsaf. (Ter hoogte van “Van Vliet Containerservice”). Bij de
eerste rotonde gaat u rechtdoor, bij de 2e rotonde slaat u rechtsaf. U rijdt vervolgens over 2
bruggen. (De eerste gaat over de weg waar u zojuist gereden heeft, de 2 e brug is over het
riviertje de Zweth.) Direct na de 2e brug slaat u rechtsaf de Zwethkade Zuid op. Aan het einde
van de Zwethkade Zuid vindt u Restaurant De Scheepswerf aan uw rechterhand.
AMSTERDAM – LEIDEN
Rijdend op de snelweg A4 richting Den Haag zuid – Hoek van Holland, neemt u afslag nr. 12.
en gaat met de bocht mee naar rechts (rijdend op een van de middelste 2 rijbanen). Bij het
2e stoplicht wat u passeert slaat u rechtsaf. (Ter hoogte van “Van Vliet Containerservice”). Bij
de eerste rotonde gaat u rechtdoor, bij de 2e rotonde slaat u rechtsaf. U rijdt vervolgens over
2 bruggen. (De eerste gaat over de weg waar u zojuist gereden heeft, de 2 e brug is over het
riviertje de Zweth.) Direct na de 2e brug slaat u rechtsaf de Zwethkade Zuid op. Aan het einde
van de Zwethkade Zuid vindt u Restaurant De Scheepswerf aan uw rechterhand.
DEN HAAG CENTRUM- RIJSWIJK
Rijdend op de snelweg A4 richting Den Haag zuid – Hoek van Holland, neemt u afslag nr. 12.
en gaat met de bocht mee naar rechts rechts (rijdend op een van de middelste 2 rijbanen)
Bij het 2e stoplicht wat u passeert slaat u rechtsaf. (Ter hoogte van “Van Vliet container
service”). Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor, bij de 2e rotonde slaat u rechtsaf. U rijdt
vervolgens over 2 bruggen. (De eerste gaat over de weg waar u zojuist gereden heeft, de 2 e
brug is over het riviertje de Zweth.) Direct na de 2e brug slaat u rechtsaf de Zwethkade Zuid
op. Aan het einde van de Zwethkade Zuid vindt u Restaurant De Scheepswerf aan uw
rechterhand
WESTLAND
Rijdend op de N222 (de Veilingroute) richting de snelweg A4 gaat u bij de stoplichten / grote
kruising rechtdoor (Wateringen/Zwethove). Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor, bij de 2e
rotonde slaat u rechtsaf.
U rijdt vervolgens over 2 bruggen. (De eerste gaat over een weg, de 2 e brug is over het
riviertje de Zweth.) Direct na de 2e brug slaat u rechtsaf de Zwethkade Zuid op. Aan het einde
van de Zwethkade Zuid vindt u Restaurant De Scheepswerf aan uw rechterhand.
MIDDEN DELFLAND
Bij het kruispunt Klaas Engelbrechtsweg - Woudseweg- Lotsweg” (ter hoogte van de snelweg
A4) rijdt u rechtdoor de kruising over. Vervolgens komt u op de Lotsweg (u rijdt parallel met
de A4). De Lotsweg rijdt u uit totdat deze naar links afbuigt (De Scheepswerf staat dan al
aangegeven). Deze gaat dan over in de Veenakkerweg. U vervolgt de Veenakkerweg. Aan
het einde van de Veenakkerweg slaat u linksaf de Zwethkade Zuid op. Aan het einde van de
Zwethkade Zuid vindt u Restaurant De Scheepswerf aan uw rechterhand.
RESTAURANT DE SCHEEPSWERF
ZWETHKADE ZUID 57, 2635 CW DEN HOORN
TEL. 0174 296 464
Sommige navigatie systemen zijn (nog) niet bekend met de Zwethkade Zuid.
U kunt dan het beste de Veenakkerweg te Den Hoorn gebruiken.
Deze weg kruist met de Zwethkade Zuid.

