Drie Kleur Grutterij - Molen de 4 Winden

Routebeschrijving naar de 3 Kleur Grutterij
Onze adresgegevens zijn:
Drie Kleur Grutterij - Molen de Vier Winden
Terbregse Rechter Rottekade 91
3055 XC Rotterdam (Terbregge)
Telefoon 010 - 422 41 95(Wilt u zien waar we ons bevinden via Google Maps klik dan hier)
De molenwinkel is geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur - 16.00 uur.

U komt met de auto (voor openbaar vervoer: kijk onderaan):

A12 vanaf Utrecht of Zoetermeer/Den Haag
-afrit nummer 8 (N209) LET OP maximum snelheid op deze weg is 80 km/u.
-richting Bleiswijk/Berkel en Rodenrijs aanhouden.
-linksafslaan bij bord 'Hillegersberg-Schiebroek '.
-volgen borden richting Hillegersberg (rotonde 3/4 rond) NIET 'Schiebroek'.
-deze weg volgen, niet rechtsaf of linksaf gaan.-bij de rotonde rechtdoor.
-na 'ESSO' tankstations aan beide zijden van de weg en direct voor de 'IRENEBRUG' rechtsaf bij Body en Gymshop de
Terbregse Rechter Rottekade inrijden.
-na 200 meter bent u dan bij de molen waarin we gevestigd zijn.
A13 vanaf Delft/Den Haag
-afrit nummer 11 (N209) LET OP maximum snelheid op deze weg is 80 km/u.
-richting Berkel en Rodenrijs/Bleiswijk aanhouden (over de A13).
-bij de rotonde rechtdoor.
-rechtsafslaan bij bord 'Hillegersberg-Schiebroek'.
-volgen borden richting Hillegersberg (rotonde 3/4 rond) NIET 'Schiebroek'.
-deze weg volgen, niet rechtsaf of linksaf gaan.
-bij de rotonde rechtdoor.
-na 'ESSO' tankstations aan beide zijden van de weg en direct voor de 'IRENEBRUG' rechtsaf Body en Gymshop de
Terbregse Rechter Rottekade inrijden.
-na 200 meter bent u dan bij de molen waarin we gevestigd zijn.

A16 vanaf Dordrecht
-richting Utrecht over de 'van Brienenoordbrug'.
-afrit nummer 27 (Pr. Alexander-Hillegersberg) LET OP afrit ligt voor/in de bocht naar de A20 richting Utrecht.
-aan het eind van de einde afrit rechtsaf richting 'Hillegersberg' (onder de A16 door) borden 'Hillegersberg' volgen (of met
andere woorden: einde afrit rechtsaf onder de A16 door, bij het volgende kruispunt rechtsaf, dus voordat u het
Kralingsebos in rijdt, onder het treinviaduct en de viaducten van de A20 door, bij de verkeerslichten linksaf en dan komt u
over de 'IRENEBRUG').
-over de 'IRENEBRUG' direct linksaf bij Body en Gymshop de Terbregse Rechter Rottekade inrijden.
-na 200 meter bent u dan bij de molen waarin we gevestigd zijn.

A20 vanaf Hoek van Holland richting Utrecht
-bij Kleinpolderplein volg A13 richting 'Den Haag'.
-afrit nummer 11 (N209) LET OP maximum snelheid op deze weg is 80 km/u.
-richting Berkel en Rodenrijs/Bleiswijk aanhouden (niet de A13 oversteken).
-bij de rotonde rechtdoor.
-rechtsafslaan bij bord Hillegersberg-Schiebroek.
-volgen borden richting Hillegersberg (de rotonde 3/4 rond) NIET 'Schiebroek'.
-deze weg volgen, niet rechtsaf of linksaf gaan.
-bij de rotonde rechtdoor.-na 'ESSO' tankstations aan beide zijden van de weg en direct voor de 'IRENEBRUG' rechtsaf
Body en Gymshop de Terbregse Rechter Rottekade inrijden.
-na 200 meter bent u dan bij de molen waarin we gevestigd zijn.
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A20 vanaf Utrecht richting Hoek van Holland
-afrit nummer 16 (Pr. Alexander-Capelle a/d IJssel).
-aan het eind van de afrit rechtsaf richting Pr. Alexander/Ommoord (dus niet onder de snelweg door).
-volg richting Ommoord (verkeerslichten rechtdoor).
-bij de rotonde rechtdoor.
-u rijdt nu op de Pres. Rooseveltweg.
-bij de rotonde rechtdoor.
-over de metrorails.
-bij de rotonde rechtdoor.
-bij de rotonde rechtdoor (richting Hillegersberg).
-na het Shell tankstation in de bocht bij de verkeerslichten rechtsaf (richting 'Hillegersberg').
-over de 'IRENEBRUG' direct linksaf bij Body en Gymshop de Terbregse Rechter Rottekade inrijden.
-na 200 meter bent u dan bij de molen waarin we gevestigd zijn.

U komt met openbaar vervoer
-Neem RET bus nr. 35 en stap uit bij halte Irenebrug. De straat inlopen bij Body en Gymshop dichtbij de Irenebrug. Na
200 meter bent u dan bij de molen waarin we gevestigd zijn.
-RET bus 35 komt langs het eindpunt Molenlaan van RET tram 4 en heeft als begin-/eindpunt Station Melanchthonweg
van Metrolijn E (Den Haag Centraal <-> Slinge) en begin-/eindpunt NS-station Rotterdam-Alexander. En komt ook langs
het Centraal Station. RET tramlijn 4 komt langs het NS-Centraal Station en NS-station Rotterdam-Noord (BergwegStraatweg). De metrolijnen E en B komen langs NS-station Rotterdam-Alexander (winkelcentrum Oosterhof/Alexandrium).
Bij de RET vindt u actuele informatie over het openbaar vervoer in Rotterdam.
Bij de ANWB vindt U actuele verkeersinformatie van de wegen naar
Rotterdam.
Bij de NS vindt u actuele informatie over het vervoer per trein.
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