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Rijd naar de rondweg bij Rotterdam, via A13, A15, A16 of A20.
Neem op de zuidelijke rondweg de afslag A29 (richting Zierikzee).
Neem na de Heinenoordtunnel, de lange afslag naar Oud- Beijerland.
Sla bovenaan de afslag (bij stoplicht) rechtsaf (richting Puttershoek).
Sla bij het tweede stoplicht daarná rechtsaf (N489, richting Klaaswaal).
Volg deze weg tot aan het einde. Sla bij de T-kruising linksaf (N217).
Sla na ca. 10 meter bij het witte lage hek rechtsaf de oprijlaan in.
Volg de oprijlaan (naar beneden) tot bij de donkere deur (witte bel).
Welkom. De espresso, cappuccino of thee staat klaar.

Studio Westmaas ligt vrijwel tegen het dorp Klaaswaal aan. Midden op één van de
Zuidhollandse eilanden, de Hoeksche Waard.
Behalve de toegang via de A29, vanuit de richting Rotterdam door Heinenoordtunnel
(zie boven) zijn er nog drie andere manieren om op het eiland te komen.
1. Via een kleine pont bij Spijkenisse. Sla bovenaan de afrit linksaf (N217), richting
Oud-Beijerland (via 3 rotondes) verder richting Klaaswaal. Bij T-splitsing rechtsaf de
Stougjesdijk oprijden. U rijdt na. Ca. 5 min. over de A29 heen. Na opnieuw 5
minuten komt u aan de T-splitsing (zie vanaf punt 06)
2. Via het Hellegatsplein vanuit Zierikzee en Vlissingen (A29). Neem dan de afslag
Oud-Beijerland, bovenaan de afslag naar rechts en bij het eerstkomende stoplicht
opnieuw naar rechts (zie punt punt 05 hierboven).
3. Via de Kiltunnel, die je bereikt via de afslag ‘s-Gravendeel op de A16. Volg de
provinciale weg (N217) tot aan de afslag Klaaswaal, sla linksaf richting Klaaswaal
en volg daarna punt 06 hierboven.
Openbaar vervoer
Vanuit Rotterdam per bus
Neem op het Zuidplein de bus 164 of 174 naar Numansdorp.
Stap uit bij de halte Molendijk in Klaaswaal. Bel 0186-573884 en je wordt met de auto binnen
vijf minuten door ons opgehaald.
In voorkomende gevallen kun je (op afspraak) ook met de auto worden opgehaald vanaf het
Station Lombardijen in Rotterdam. De autorit hier vandaan duurt ca. 15 minuten.
Let op : de meeste navigatiesets adviseren de route via Oud-Beijerland naar Westmaas. Dit is echter een omweg.

