
Vanuit Den Haag/Rotterdam

Neem A13 → Rotterdam. Bij knooppunt “Kleinpol-

derplein” neem A20 (Ring Noord) → Utrecht. Bij 

knooppunt “Terbregseplein” neem A16 → Dordrecht. 

Na “Van Brienenoord” brug neem A15 → Europoort. 

Bij knooppunt “Vaanplein” neem A29 → Zierikzee. 

Na “Heinenoord” tunnel neem afrit 21 (= Oud-Beijer-

land-’s-Gravendeel) N217. Bij 1e verkeerslicht rechts 

→ ‘s-Gravendeel. Rechtdoor tot aan 4e verkeerslicht, 

linksaf: Industrieterrein “Heinenoord”. 

Volg de Boonsweg, langs Firezone Tankstation, tot aan 

het bord Tenwolde aan de linkerkant. Daar linksaf, na 

100 meter links = Tenwolde werkplaats en kantoor.

Vanuit Breda

Neem A16 → Rotterdam. Na “Moerdijk”-

brug neem afrit 20 →  ’s-Gravendeel. Na de 

“Kiltunnel”(tol) N217 volgen, bij rotondes 

(3 stuks) rechtdoor tot aan 1e verkeerslicht. 

Bij verkeerslicht rechtsaf: Industrieterrein 

“Heinenoord”.

Volg de Boonsweg, langs Firezone Tankstation, 

tot aan het bord Tenwolde aan de linkerkant. 

Daar linksaf, na 100 meter links = Tenwolde 

werkplaats en kantoor.

Vanuit Utrecht

Neem A2/A27 → ’s-Hertogenbosch. Bij knooppunt 

“Everdingen neem A27 → Breda. Bij knooppunt en 

vanuit “Gorinchem” neem A15 → Rotterdam. Neem 

afrit 23 (Papendrecht) → Dordrecht N3. N3 helemaal 

uitrijden → ‘s-Gravendeel. Bij verkeerslichten alsmaar 

rechtdoor tot aan de “Kiltunnel”(tol). Na de “Kiltunnel” 

N217 volgen, bij rotondes (3 stuks) rechtdoor tot aan 

het 1e verkeerslicht. Bij verkeerslicht rechtsaf: Indus-

trieterrein “Heinenoord”.

Volg de Boonsweg, langs Firezone Tankstation, tot aan 

het bord Tenwolde aan de linkerkant. Daar linksaf, na 

100 meter links = Tenwolde werkplaats en kantoor.

Vanuit Bergen op Zoom

Neem A58 → Rotterdam. Bij knooppunt 

“Noordhoek” neem A59 → Zierikzee. Bij 

knooppunt “Sabina ”neem A29 → Rotter-

dam. Na “Haringvliet”brug neem afrit 21 

(Oud-Beijerland-s’-Gravendeel). Bij 1e ver-

keerslicht rechtsaf N217 → s’-Gravendeel. 

Alsmaar rechtdoor tot aan 3e verkeerslicht, 

daar linksaf: Industrieterrein “Heinenoord”.

Volg de Boonsweg, langs Firezone Tank-

station, tot aan het bord Tenwolde aan de 

linkerkant. Daar linksaf, na 100 meter links 

= Tenwolde werkplaats en kantoor.
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