
 

 
 
 
 
Welkom bij Keda Consult (vestiging Lekkerkerk) 
 
Waar kunt u ons vinden? 
Keda Consult, vestiging Lekkerkerk, is gevestigd op het industrieterrein in 
Lekkerkerk aan de Luijtenstraat. Rondom het gebouw is voldoende 
parkeergelegenheid, waar u gratis kunt parkeren. 
 
Onderstaand treft u een uitgebreide routebeschrijving naar de Luijtenstraat vanaf 
de A2, A12 en A15/A16. 
Gebruikt u een navigatiesysteem? Dan kunt u ons vinden via het adres 
Luijtenstraat 11, 2941 CE  Lekkerkerk. 
 
Wij ontmoeten u graag! 
  



 

 
 
 
Vanaf A2 

 - Vanuit richting Amsterdam: Neem afslag 9 naar N210 richting 
Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven. Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar 
de Weg der Verenigde Naties/de N210 (borden naar Centrum/Schoonhoven/IJsselstein-
Noord). 
 
- Vanuit richting ’s-Hertogenbosch: Neem afslag 9 naar N210 richting 
Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven. Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar 
de Weg naar de Poort/de N210 (borden naar IJsselstein/Schoonhoven). Ga vervolgens 
rechtdoor naar de Weg der Verenigde Naties/de N210. 
 

 Volg de N210 gedurende 18 kilometer (volg borden naar Schoonhoven). 

 Vervolg de N210 gedurende 13 kilometer (volg borden naar Rotterdam). 

 Neem de derde afslag (links) op rotonde naar de N476 (volg bord naar Lekkerkerk). 

 Sla na 2 kilometer linksaf naar de Randweg. 

 Sla na 1 kilometer rechtsaf naar de Luijtenstraat. 

 Uw bestemming bevindt zich na 95 meter aan uw rechterhand. 

 
 
  



 

 
 
 
 
Vanaf A12 

 - Vanuit richting Den Haag: Neem afslag 11 richting Gouda/Boskoop/N207. Volg de twee 
rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Goudse Poort. 
 
- Vanuit richting Utrecht: Neem afslag 11 richting Gouda/Boskoop/N207. Sla linksaf naar de 
Goudse Poort/de N452. 
 

 Ga rechtdoor naar de Nieuwe Gouwe O.Z. 

 Sla na 1,2 kilometer rechtsaf naar de Industriestraat/de Steve Bikobrug. 

 Na 500 meter weg vervolgen naar Koningin Wilhelminaweg. 

 Sla na 450 meter rechtsaf om op Koningin Wilhelminaweg te blijven. 

 Sla na 800 meter rechtsaf naar de Rotterdamse weg. 

 Neem op de rotonde de derde (links) afslag naar de Kanaaldijk/de N207. 

 Neem na 600 meter op de rotonde de tweede afslag (rechtdoor) naar de N207. 

 Neem na 2,3 kilometer op de 
rotonde de eerste afslag (rechts) 
naar de Schoonhovenseweg/de 
N207. 

 Neem na 9,4 kilometer op de 
rotonde de eerste afslag (rechts) 
naar de Provincialeweg/de N210. 

 Vervolg de N210 gedurende 13 
kilometer (volg borden naar 
Rotterdam). 

 Neem de derde afslag (links) op 
rotonde naar de N476 (volg bord 
naar Lekkerkerk). 

 Sla na 2 kilometer linksaf naar de 
Randweg. 

 Sla na 1 kilometer rechtsaf naar de 
Luijtenstraat. 

 Uw bestemming bevindt zich na 95 
meter aan uw rechterhand. 

 
  



 

 
 
 
 
 
Vanaf A15/A16 

 - Vanuit richting Gorinchem: Volg bij Ring Rotterdam (oost) de twee linkerrijstroken om afrit 
Ring Rotterdam (oost) te nemen en in te voegen op de A16/de E19 richting Ring Rotterdam 
(oost)/Den Haag/Havens. Volg na 3 kilometer de twee rechterrijstroken om afrit 24 t/m 26 
Capelle aan den IJssel te nemen naar de N210 richting Centrum. Neem na 5,1 kilometer 
afslag 25 Capelle aan den IJssel/Centrum. Neem vervolgens de eerste afslag (rechts) op het 
Kralingseplein naar de Abram van Rijckevorselweg/de N210.  
 
- Vanuit richting Rotterdam: Neem de afslag 25 Capelle aan den IJssel/Centrum. Neem 
vervolgens de derde afslag (links) op het Kralingseplein naar de Abram van 
Rijckevorselweg/de N210. 
 

 Neem na 2,7 kilometer de eerste afslag (rechts) naar de Algeraweg/De N210. 

 Volg de N210 gedurende 10 kilometer (volg borden naar Schoonhoven). 

 Neem de eerste afslag (rechts) op rotonde naar de N476 (volg bord naar Lekkerkerk). 

 Sla na 2 kilometer linksaf naar de Randweg. 

 Sla na 1 kilometer rechtsaf naar de Luijtenstraat. 

 Uw bestemming bevindt zich na 95 meter aan uw rechterhand. 

 
 


