
Parkeerinstructies en routebeschrijving per auto en met het openbaar vervoer naar Het 
Huys ten Donck 

Komt u met de auto? U wordt vriendelijke verzocht uw auto te parkeren op De Ringdijk. 
Vanaf de Dijk is het nog circa 1 minuut lopen naar de ingang van Het Huys. De 
parkeerinstructie daarvoor is als volgt: 

Als u aan komt rijden op de Benedenrijweg rijdt u voorbij Het Huys ten Donck (u vindt het 
Huys aan uw rechterhand). U neemt vervolgens direct de bocht naar links en rijdt de 
Ringdijk op tot u ter hoogte bent van Het Huys. Hier parkeert u uw auto aan de linkerkant 
van de weg, half op het gras en half op de weg. Vanaf de Ringdijk is er ter hoogte van de 
ingang van Het Huys (het grote groene hek) een trappetje naar beneden. Nadat u het hek 
door bent gelopen bevindt de entree zich aan de dubbele groene voordeur van Het Huys. 

Routbeschrijving per auto: Benedenrijweg 461, 2983 LA Ridderkerk. 

Vanaf knooppunt Ridderkerk (A16, nabij de Brienenoordbrug) neemt u de afrit Ridderkerk 
(A15). Vervolgens neemt u de A38 richting Ridderkerk. Bij de stoplichten rijdt u rechtdoor 
de Rijnsingel op en rijdt deze helemaal uit tot aan de T-splitsing. Daar gaat u rechtsaf de 
Benedenrijweg op (richting Gorinchem). Het Huys ten Donck treft u aan uw rechterhand op 
de hoek van van de Benedenrijweg en de Donckselaan. 

Per trein en/of bus 

Vanuit NS Station Rotterdam-Lombardijen, neemt u bus 144 richting Ridderkerk Drievliet. 
Deze doet er ongeveer 20 minuten over en heeft een halte voor de deur. Deze halte heet  



 

ook 'Het Huys ten Donck'. Voor meer informatie en andere opstappunten: https://
www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/bus-144.html 

Per Waterbus 

Indien u met de fiets bent, kunt u er ook voor kiezen om de snelle waterbus (lijn 20) te 
nemen, er zijn verschillende haltes vanwaar u kan opstappen, onder andere vanaf de 
Erasmusbrug. Voor alle haltes: https://www.waterbus.nl/op-pad/vaarroute. U doet er dan 
wat langer over, maar heeft wel een mooie alternatieve route. De waterbus stopt een paar 
minuten fietsen van Het Huys ten Donck af, bij halte 'De Schans'. U kunt hier direct boeken 
https://www.waterbus.nl/reisplanner
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