
ROUTEBESCHRIJVING TRUCKERDAG  Stichting Sport en Spel door het Land van Heusden en Altena 
op zaterdag 15 juni 2019 
Aanrij route via N267 afslag Industrieterrein Rietdijk. 
Meteen 1e weg links “Distributiestraat” aan de linkerkant aansluiten. 
Vertrek: vanaf v.d.Stelt Transport, Giessen 
Einde Nijverheidsstraat links. “Parallelweg”. Voor rotonde rechts “Buitenhof”. Rechts “Hoofdgraaf”.  
ANDEL 
2E weg rechts “Neerandelseweg”. 1e weg links “Kennedylaan”. 1e weg rechts “Burg. Scholtenlaan”. 
Eindeweg links “dr. Oosteromstraat”. 1e weg rechts “Albert Schweitzerlaan”. Einde weg rechts 
“Kerkstraat”. Einde weg rechts “Kammetweg”. Einde weg rechts “Middenweg”. Einde weg links en 
direct rechts “Parallelweg”.  
GIESSEN 
Rotonde Giessen oversteken. Daarna 1e weg links “Burgstraat”. Dit wordt Giessensesteeg”. Einde 
weg rechts richting Uitwijk “Heulstraat”. 
Vanaf start linksaf “Nijverheidsstraat”. Einde weg linksaf “Parallelweg”. Rotonde oversteken, 
“Parallelweg” rechtdoor, gaat over in “Almweg”. 
UITWIJK 
Einde weg rechts “Smidstraat”. 1e weg links “Uitwijksestraat”. Einde weg rechts “Langstraat”.1e weg 
linksaf “Poortweg”. 1e weg rechtsaf “Koppel”. Einde weg links “Woudrichemseweg” richting Almkerk. 
ALMKERK 
Bij rotonde oversteken “Woudrichemseweg “. 1e weg rechts “Burg. Blokstraat”. Bij school links “Dirk 
van Clevestraat”.Einde weg rechtsaf “Voorstraat”. Einde weg links, richting Dussen. 
“Provinciale Weg Zuid”. Bij bord “DUSSEN” rechts “Schenkeldijk”. 

LET OP STILTE GEBIED! 
NIEUWENDIJK 
Einde weg links en gelijk weer rechts. Onder A27 door rechts aanhouden “Rijksweg” aanhouden. 
Voorrangsweg volgen “Rijksweg”. 3e weg links “Singel” deze blijven volgen. Einde weg links 
“Ippelseweg”. Rechts “Zandsteeg”. Grote kruising oversteken. 
WERKENDAM  
Einde weg links “Schans”. Einde “Schans” rechts op rotonde. 2e weg rechts “Sportlaan”. Met bocht 
mee naar links “Raadhuislaan”. Dit gaat over in “van Randwijklaan”. Einde weg rechts “Bandijk”. Dit 
wordt “Sasdijk”. Rechts dijk af “Richter”. Steeds “Richter” blijven volgen. 
Einde bebouwing links “Monnikenhoef”. Einde weg links “de Werken”. Bovenaan dijk rechts 
“Sleeuwijksedijk” Wordt “Kerkeinde”. Rechts “Deltaweg” 
SLEEUWIJK 
Einde weg links “Transvaal”. 1e weg links “Larikslaan”. 
Deze rechts volgen, Kruising oversteken “Munnikenland”. Einde weg links “Rijksstraatweg”. Gelijk 
rechts richting Woudrichem “Woudrichemsedijk”.Rechtdoor “Merwededijk”. 
WOUDRICHEM 
Stoep af “Burg.v.d.Lelystraat”. 1e weg rechts “Burg.v.Rijswijkstraat”. 4e straat links “Steurstraat”. Eind 
rechts en gelijk voor “Rondeel” links “Benjaminslaan”. Einde weg rechts “Acacialaan” richting “Hoge 
Maasdijk”. 
RIJSWIJK 
Bij Hervormde kerk rechts. Onderaan stoep rechts “Dorpsstraat” en meteen links “Rijswijksesteeg”. 
Rotonde links richting Giessen “Almweg”. Deze gaat over in “Parallelweg”. 
GIESSEN 
Bij benzinestation rotonde oversteken en 1e weg rechts “Nijverheidsstraat”. Einde weg links tot 
eindbestemming. 

Van der Stelt Transport 
Bij problemen of vragen kunt u bellen met Ton Versluijs: 06 53 75 74 88. 


