
Route naar Ouwerkerk Notariaat 
 

Openbaar Vervoer  
 De metro 

Neem de C of D lijn richting De Akkers. Uitstappen bij: Spijkenisse Centrum. Volg de rode lijn richting 

centrum (nog geen 5 minuten lopen). Voorbij de ING Bank (aan je rechterhand) naar rechts gaan. 

Naast de bank tref je ons kantoor aan (gebouw Raadhuisstaete). 

 De bus 

De lijnen 84 (stadsbus) en 105 (vanuit Rozenburg), stoppen op de Raadhuislaan. 

 

Auto 
Vanuit richting Nissewaard: 

 Volg de borden Centrum (zie *). 

 Vanuit richting Hoogvliet: 

 Neem de brug richting Spijkenisse. Ga linksaf bij de verkeerslichten en rij de Schenkelweg op. 

Volg het bord Spijkenisse Centrum (zie *). 

 

 

 

 



Vanuit richting Oostvoorne: 

 Neem de N218 richting Spijkenisse. Volg op de Groene Kruisweg de borden richting Centrum. 

Voor de brug naar Hoogvliet rechtsaf slaan en rij de Schenkelweg op. Volg het bord 

Spijkenisse Centrum (zie *). 

Vanuit richting Ouddorp: 

 Ga via de N57 en N218 richting Spijkenisse. Volg op de Groene Kruisweg de borden richting 

Centrum. Voor de brug naar Hoogvliet rechtsaf slaan en rij de Schenkelweg op. Volg het bord 

Spijkenisse Centrum (zie *). 

Vanuit richting Den Haag: 

 Neem de A13 of de A4 (nieuw: 2016) en vervolgens de A20 richting Europoort; 

 Neem vervolgens een klein stuk de A4 (Benelux tunnel) richting Europoort; 

 Ga richting de A15 maar neem direct afslag 17 richting Hoogvliet. 

 Bovenaan de afslag naar links richting Hoogvliet (Aveling); 

 Aveling blijven volgen (lange weg met een aantal rotondes); 

 Bij grote kruising naar rechts richting Spijkenisse (Groene Kruisweg); 

 Na de brug naar links en rij de Schenkelweg op. Volg het bord Spijkenisse Centrum (zie *). 

 

Vanuit richting Rotterdam (A15 richting Europoort): 

 Afslag 17 richting Hoogvliet (niet doorrijden richting Spijkenisse); 

 Bovenaan de afslag naar links richting Hoogvliet (Aveling); 

 Aveling blijven volgen (lange weg met een aantal rotondes); 

 Bij grote kruising naar rechts richting Spijkenisse (Groene Kruisweg); 

 Na de brug naar links en rij de Schenkelweg op. Volg het bord Spijkenisse Centrum (zie *). 

 

Vanuit richting Nieuw Beijerland: 

Neem de veerpont richting Hekelingen. Volg de Hekelingseweg. Bij de metro naar rechts de 

Heemraadlaan op. Bij de t-splitsing naar links de Schenkelweg op. Volg daarna de borden Spijkenisse 

Centrum (zie *). 

 

* 

 Bij het Fitnesscentrum naar rechts (vanuit richting Nieuw Beijerland naar links) de dr. J.M. den 

Uyllaan op; bord richting centrum; 

 Bij de rotonde de 2e afslag (rechtdoor); 

 Vlak daarna kunt u zo de Stadhuisparkeergarage inrijden. 

 Wanneer u de parkeergarage uitkomt via de roltrap naar links het winkelcentrum uitlopen. 

 Straat oversteken en u bent gearriveerd (Raadhuisstaete). 

 

 

 

 



Parkeren 
Parkeren kan voor de deur (betaald en maximaal 1 uur) maar het is handiger en veel goedkoper om 

in de Stadhuisparkeergarage te gaan staan (Raadhuislaan 104, 3201 EM Spijkenisse) voor maar € 1,00 

per uur. Bij grote drukte kan ook in de City Plaza garage geparkeerd worden (bij de rotonde en nog 

geen 5 minuten lopen). 

 

 

 


