
ROUTE NAAR VONKZEEFDRUKKEN IN “DE WASSERIJ” 
(vanaf A20 uit de richting van Rotterdam) 

 

 

Beste route bij manifestaties zoals Kunst en Atelierroute en Open Atelierdagen: 

 

 Volg de A20 richting Hoek van Holland 

 Neem afrit 7 “Maassluis / Maasland” 

 Onderaan de afrit links onder de weg door “Laan 1940-1945” volgen 

 Bij de tweede rotonde rechtsaf “P.C. Hooftlaan” inrijden 

 Bij de 2e weg aan de rechterkant aanwijzing P-Schuurkerk volgen 

 Parkeer gratis op dit grote parkeerterrein 

 Ga te voet rechtsaf ongeveer 150 meter langs de Zuidvliet en u ziet aan uw 
rechterkant het ateliergebouw 

  
 Aan de linkerkant van het gebouw is de ingang. Er is geen deurbel, maar bel 
(indien gesloten) het mobiele nummer 06-15692671 en ik laat u binnen 

 Het middelste atelier aan de linkerkant is uw eindbestemming 
 

 

Alternatieve route voor privé bezoek, leveranciers 

en voor personen die slecht ter been zijn: 

 

 Volg de A20 richting Hoek van Holland 

 Neem afrit 7 “Maassluis / Maasland” 

 Onderaan de afrit links onder de weg door “Laan 1940-1945” volgen 

 Bij de eerste rotonde rechtsaf “Bilderdijklaan” inrijden 

 Aan het einde van de weg rechtsaf de “Monseigneur W.M. Bekkerslaan” 

inrijden 

 Tegenover de derde zijstraat van links (“Guido Gezellestraat”) bevindt zich 
een onopvallende inrit van het ateliergebouw 

 Parkeer links bij de groenstrook aan de achterkant van het gebouw (hier is 
slechts beperkte ruimte!) 

 Aan de rechterkant van het gebouw is de ingang. Er is geen deurbel, maar 

bel (indien gesloten) het mobiele nummer 06-15692671 en ik laat u binnen 

 Het middelste atelier aan de linkerkant is uw eindbestemming 



 

Plattegrond Maassluis: 

 

 

 
 

 

Indien u ergens anders in Maassluis wilt parkeren, houdt er dan rekening mee dat  

vaak een parkeerschijf verplicht is en dat de parkeertijd dan beperkt is. 

 

 

Het volledige adres voor uw route-hulpmiddel is: 

Zuidvliet z.z. 108  

3141 AP Maassluis 

 
(z.z. = zuidzijde) 


